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मन्त्रराजस्य पादचतुष्टयम्. । , १७७ 

ऋषिच्छन्दादेवताऽऽद्िप्रक्षः = । , १७८ 

सपादसाङ्गमन्त्रविद्याफटम् | । . १७९ 

साङ्गसामवियायां छरीगृद्रयोरनधिक्रागः । 4८8 

छाकवेदन्रह्यादिरूपेण सामध्यानम .. ॥ , १८० 

सत्तस्वरसामोद्रारः । | ¢ . 

क्नीरोदार्णवसामेद्धारः , १८२ 
परार्धान्यादिज्ञानफटम् . , १८२ 

यनुर्वेदवाच्यनसिहक्ञानफटम् ॥ । . १८३ 

सामतृतीयावयववेदनफटम् | . १८४ 

मन्त्रराजसाममाहात्म्यम् .. । । , १८५ 

पादचतुष्टयान्यस्वरद्रयं तज्ज्ञानफटं च , १८५ 

एतद्वियामहिमा | | , १८६ 

द्वितीयोपनिषत् 

नारसिहमन्त्रतजस्य संसारतारकत्वम्. । . १८७ 

प्रणवपादानां सामपादतादात्म्यम् ~ १८८ 

साम्नः अनुष्टुन्त्वम् । । । + 

साम्नः पञ्चाद्गानि | , १९० 

ओंकारस्य उभयतो न्यासविधिः . १९१ 

मन्त्रराजस्य पदरोऽक्षरन्यासः . १९१ 

मन्त्रराजस्य अनुष्टस्वोपपत्तिः । , १९२ 
उग्रपदाथनिवचनम् । , १९२ 
वीर पदाथनिर्वचनम् . । . १९३ 
विष्णुपदाधनिवचनम् , । , १९४ 
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ज्वरुत्पदाथनिर्वचनम् . । 
सवतोमुखपदाथनिर्वचनम् । 

तरसिहपदाधनिवचनम् 

भीषणपदाधनिवचनम् । । 

मद्रपदाथधनि्वचनम् 

मृत्युमृत्युपदाथनिवचनम् . । । 

नमामिपदाथनिवचनम् 

अहंपदाथनिर्वचनम् .. . । । 

तरृतीयोपनिषन् 

मन्त्रराजस्य राक्तितीजजिन्नासा 

राक्तिस्वरूपनिरूपणम् 

वीजम्बरूपनिरूपणम् । 

चतुर्थापनिषन् 

अङ्गमन्त्रापदेशः 

प्रणवस्य ब्ह्मात्मत्वम् 

प्रणवप्रथमपादनिरूपणम् . 

प्रणवद्वितीयपादनिरूप्णम् 

प्रणवतृतीयपादनिरूप्रणम् 

प्रणवचतुथपादनिरूपणम्. 

सावित्रीगायत्रीमन्वस्वरूपम् ॥ ॥ 

यञुरश््मीमन्वखरूपम् 

नर सिहगायत्रीमन्त्रवरूपम्. । ४ 

प्रसङ्गमन्तस्तरपम्  , । ९ ४ 
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पच्चमोपनिषन् 

देवानां महाचक्रजिज्ञासा .. 

षडरचक्रदरानम् 
अष्टारचक्रदशनम् 
द्रादशारचक्रदशनम् 

षाडशारचक्रदशनम् 
्रात्रिदादग्चक्रदङानम् 
अवयवदरानम् 
महाचक्रदङनम् 

महाचक्रवेदनमहिमा 

मन्तगाजाध्ययनफटम् 
मन्त्रराजजापकस्य सवोत्कृ्टत्वम् 
मन्तराजजापकस्य ब्रह्ममात्रपयवसानम्,. 

नृ सिह तरत पिन पनिषत् 
प्रथमः खण्डः 

देवानां निविरोषत्रह्मजिज्ञासा 
ब्रह्मातेक्योपदेराः 
्रह्मात्मेक्यावगमोपायोपदेजः 
ब्रह्मात्मनः चतुष्पात्वम् ,. 
विश्वस्य चतुरात्मत्वम् 

तेजसस्य चतुरात्मत्वम् .. 
प्राज्ञस्य चतुरात्मत्वम् 
अवस्धात्रयस्य मायामात्रत्वम् 
तुरोयस्य चतुरात्मत्वम् . 

तुरीयतुथदिशाः । 
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द्वितीयः खण्डः 

उत्तमाधिकायवगतं तु्यतुयम् 

तुयतुयस्य करणग्रा्यवेरक्षण्यम् 

तुयतुयस्य सर्वसाक्षित्वादविक्रियत्वम् . 

मध्यमाधिकारिणां ओंकारात्मनोः एकीकरणविधिः . 

अकारप्रथमपादयोरमेदः . 

उकारद्वितीयपादयारमेदः . 

मकारतृतीयपादयारभेदः . 

चतुथेपादप्रपश्चनम् 

तुरीयतुयप्रपञ्चनम् 

तु्यतुयदिशः. 

मन्दाधिकारिणां मन्त्रराजद्वारा नुरीयाबगतिः 

तृतीयः खण्डः 

प्रणवमन्त्रराजपादानां तुगीयात्मना ध्यानम् 

प्रथमपादध्यानम् 

द्वितीयपादध्यानम् ह 

तृतीयपादध्यानम् 

चतुथपादध्यानम् । ॥ 

तुयतु्य सर्वोपसंहारः 

तुयतुर्यावगतिः 

सकटनह्मस्वरूपम् 

सकट्नह्मघ्यानम् 

सकट्ध्यानेन तुयतुयप्रापतिः .~-९) ९ 2 १0 
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चतुथः खण्डः 

तुयतुयस्य स्वमात्रताऽनुसंधानम् 
आमितिराब्दव्ृत्तिप्रययापहवविधिः 

निविरोषन्रह्मानुसंधानम् . 
मन्तराजस्य ब्रह्मात्मक्यहेतुत्वम् 

अनुवादकमन््रोदाहरणम् . 

पञ्चमः खण्डः 

अकारानुष्टुमास्ताद्रात्म्यम्. 
उकारानुष्टुभोस्तादात्म्यम् . 
मकारानुष्रुमोस्तादात्म्यम् . 

षट्; खण्डः 

सप्रमः 

देवानामनुष्टुमा आमुरजयः 
अपृक्रकषायस्य अनुष्रमा आत्मन्ञानप्रात्तिः 

प्रणवेन अद्वितीयात्रगतिः . 

संन्यासस्य बह्मावगतिसाधनत्वम् 
अनुवादकमन्त्रादाहरणम् . 

खण्डः 

तुयतुयज्ञानाय देवानां प्रश्नः ह 
आत्मनः तुयतुर्येण एकीकरणापदेराः . 
एकाकरणफरम् 

स्वात्मनः स्वराड्माव 

आत्मातिरेकेण ऋह्यासत्तरम् 

तचिदानन्दानुभवप्रकाराः. 

ब्रह्माधात्म्यनिरूपणम् . 

ब्रह्मात्मेक्यज्ञानविधानम् . 
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9, 

तुरीयमात्राया ओतत्वम् .. 

तुयमात्राया अनज्ञातृत्वम् . 

नुर्यमात्राया अनुन्ञैकरसत्वम् 

तुर्यमात्राया अविकस्पत्वम् 

खण्डः 

अद्रयात्मजिन्नासा 

अद्रयात्मस्वरूपम् 
त्रह्माभिना माया । 

मायास्वरूपम् 
मायाकायम् .. 

आत्मत्रेविध्यम् 

जीवेरमेदः . 

आत्मनः सृष्ट प्रवेराः 

सत्तामात्र बह्म 

सवस्य आत्ममात्रत्वम् 

आत्मतः सवसिद्धिः 

देवानां आत्पदङानम् 

आत्मनः अनस्पत्वनिरूपणम् 

दवितीयाभावोपदेशः 

देवानां संविद्रुपत्वज्ञानम् - 

देवानां आत्मतच्वज्ञानख्यापनम् 

ब्रह्मात्मेक्योपदेरः 

आविदयकविरोषनिषेधः 
1 
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देवानां अद्वयात्मानुभवनिर्धारणम् 
उक्तार्थानुवादकमन्त्रः 

११. रामपूवेतापिन्युपनिषत् 
प्रथमोपनिषत् 

रामनामा्थप्रकारानम् । 

उपासकार्थ निर्विरोषस्य रूप्रकल्पना . 
मन्त्रजपयन्त्पूजयोः रामप्रसादकरत्वम् 

द्वितीयोपनिषत् 

रामबीजस्य सर्वात्मकत्वम् 

बृतीयोपनिषत् 

सीतारामयोः मन्त्रयन्त्रादिप्रूल्यत्वम् . 

तुर्थापनिषत् 

रामषडक्षराथः 

देवकृतरामस्तुतिः 
ऋषिकृतरामस्तुतिः 
पट्रामिषिक्तरामचन्द्रविभूतिः 

यन्त्रेखनप्रकारः 

माङामन्त्रोद्धारः 
यन्त्रस्तुतिः . 

पश्चमोपनिषत् 

भूतशुद्धयादिपीठाचनान्तपरूजा 

०५. 
२०७ 
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३०८ 
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२१० 

३११ 
२१२ 
२९४ 
३१५. 

२१७ 
३२० 
२२१ 

२२१ 
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भगवरद्धयानपुपस्सरमावसणप्रूजा 

भगवत्प्रसादद्वारा मोक्षप्राप्तिः 

रामोत्तरतापिन्युपनिषत् 

प्रथमः खण्डः 

अविमुक्तापासनम् 

द्वितीयः खण्डः 

रामपडक्षरस्य तारकत्वम्. 

तारकजपफटम् 

रामस्य प्रणवाधत्वम् 
प्रणवतदथयाधात्म्यम् 

प्रयग््रह्मणोरेकीकरणम् 

रामज्ञानान्मुक्तिः 

तृतीयः खण्डः 

व्राह्यान्तराविसमुक्तयाधात्म्यम् 

मुमूर्षूणां चित्रकृतरामतार्कोपदेशः 

चतुथः खण्डः 

रामसाक्षात्कारप्रदाः मन्त्राः 

पञ्चमः खण्डः 

रामषडक्षरमाहातम्यम् 

मन्तराजमाहात्म्यग्रतिपादकश्छकाः 

३९७ 

३२८ 

२९८ 

२२९९. 

२० 

२२५ 

२२१ 

२६ 

२२५ 

२३८ 

२२९. 



२८ 

१२. रामरहस्योपनिषत् 
प्रथमोऽध्यायः 

रामस्य ब्रह्मतारकत्वम् 

रामस्य अगानि वाथुपुत्रादीनि 

गृहस्थानां रामाङ्गप्रणवाधिकारः 

रामनामजपेन सवपापनिव्रत्तिः 

रमोपनिषदादिभिरपि सवपापञान्तिः. 

द्वितीयोऽध्यायः 

एकाक्षरराममन्त्रः 

दवित्रिचतुर्षरमन्त्राः 

पञ्चाक्षरमन्तः 

पडक्षरमन्त्ः. 

सप्त-अष्ट-नवाक्षरमन्त्राः .. 

दरा-एकादशाक्षरमन्ताः , 
द्रादराक्षरमन्त्रः 
त्रयोदरा-चतुदरा-पञदशाक्षरमन्त्राः 
षोडडा-सप्तदशाक्षरमन्त्राः 

अष्टादञ-एकोनविजशाणमन्त्राः 
विराणेमन्त्रः 
एकविजाणेमन्त्रः 
द्राविश्चार्णमन्त्रः 
त्रयाविशाणमन्त्रः 
चतुविद्राणमन्त्रः । 
पञ्चविरा-षडविका-सप्तविशाणैमन्त्राः . 
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अष्टाविरा-एकोनत्रिरा-त्रिदा-एकत्रिराणीमन्त्राः . ३६० 
तमानुष्टूप् .. । र . ३६१ 
रामगायत्री । . ३६१ 
तममारामन्त्रः । । , ३६२ 

सातामन्त्रः . । । . २३६३ 

टक्ष्मणमन्त्रः ई - ६६३ 
भरतमन्त्रः . ३६४ 
ठात्रुप्रमन्त्रः , । . ३६४ 

ह्नूमन्मन्नः ई । = ६४ 

तृतीयोऽध्यायः 

प्ूजारपीठजिज्ञासा । . ३६५ 

एकाक्षरादिनवाक्षरान्तमन्त्रप्रूजायन्त्रम् ई „ ३६५ 
आवरणप्रूजापूर्वकमनुजपः । , ३६६ 
दघाक्षरादिद्वात्रिशाक्षरान्तमन्त्रपूजायन्त्रम् । , ३६७ 
यन्त्राराधनप्ूवकमनुजपः , । . ३६७ 

चतुर्थोऽध्यायः 

राममन्त्रपुरश्चवरणविधिः .. ~ ३६८ 

एेहिके राममन्त्रविनियोगनिषेधः । . ३६९ 

ेहिके हनपत्स्मरणविधिः । ~ ३६९ 

पच्चमोऽध्यायः 

रामषडक्षरस्य मन्त्रराजत्वम् , ३७० 
श्रीरामवीजाथः . ३७१ 
ववक्षराथः । , ३७२ 
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षडक्षराः 

गाममन्त्रमाहात्म्यम् 

विद्याऽधघ्ययनफटम् 

१३, ब्रासुदंबोपनिषः- 

ऊष्वपुण्डूविधिजिज्ञासा 

गोपीचन्दनस्वरूपम् 
गोपीचन्दनोद्धार-घारणयोविधानम् 
ब्रह्मचार्यादीनां ध्रारणप्रकारः 
त्रिपुण्ड्रस्य त्रिमूर्यादिरूपत्वम् 
ऊर्ध्वपुण्ड्स्य प्रणवाधिकारिणेव धायत्वम् 
तस्य परमहंसेनापि घायत्वम् 
वासुदेवध्यानप्रकारः 
वासुदेवस्य सर्वात्मत्वम् . 
वासुदेवध्यानस्थानेष्र गोपीचन्दनधारणम् 
गोपीचन्दनभस्मनोधरणविधिः 
विदयाफटम् . 

केवराध्ययनफलटम् 

न 
९४. हयय्व्रापानषःः 

हयप्रीवमन्त्रमहिमा 

हयग्रीवमन्त्रत्रयम् 

मन्त्रत्रयस्य ऋष्यादिध्यानान्तम् 

हयग्रीवतुरौयमनुः 

हयग्रीवप्रञ्चममनुः 

२७ 
२७ 
२७४ 
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हयग्रीवेकोक्षरमनुः 
वागादिसिद्विकरः प्रयोगः. 
सप्तदशाक्षरमनुः 
मन्तरज्ञानफलम् 
हयग्रीवमन्त्राणां महावक्याधप्रतिपादकत्वम् 
स्वरव्यज्ञनमेदन मन्त्रस्य द्विविधत्वम् 
अनुमन्त्राः 
विद्ाफटम् .. 

विद्यां प्रति प्राना 

नामघेयपदुसुची 

विशेषपदसुची 





अव्यक्तोपनिषत 
आप्यायन्तु-ईति शान्तिः 

सृष्टेः पुरा निर्विंरोषव्रह्मस्थितिः 

« (९ [> दो (~~ = (~ (~ ५, 

पुरा क्िटिदं न किंचनामरीन्र द्योनान्तरिक्षं न प्रथिवी केवल- 

ज्योतीरूपमनादयनन्तमनण्वस्थूटखूपमचूपं रूपवदविन्ने यमानन्दमय- 

मासीत् ॥ १ ॥ 

स्वज्ञानासुरगडग्रामखज्ञाननरकसरी । 
प्रतिसोगिविनिमुक्त व्रह्ममात्रं करातु माम् ॥ 

इह॒ खट सामवेदप्रविभक्तेयं अव्यक्तोपनिपत् सापायमन्त्रराजयाधात्म्य- 

प्रकटनपूर्ैके निविरोषत्रह्मात्रपयवसना विजुंमते । अस्याः संक्षेपतो विवरण- 
मारभ्यते | अरारीरवागावि्मावप्रवकं इन्द्रप्रनापतिसंवादरूपेयमाख्यायिका विया- 

स्तुयर्था । अत्रादौ श्रुतिः परमार्थाथप्रकटनप्रवकं खाज्ञृषिमवष्टम्य प्रपञ्चस॒ष्ठिकरमं 
प्रकटयति- पुरेति । खजः पुरा खज्ञद्टया इदं जगत् न किचन आसीत् । 
वि~ तदासीत् इत्र केवर्ल्योतीरूपं इादिविदोपणवोधितं यत् तत् खाज्ञादि- 

टृष्टिमोहे सयसति निष्प्रतियोगिकनिविरोषत्रह्ममात्रे आसीदियथः ॥ १ ॥ 

+ यं ज्ञानमयमा-अ, अ १, अ >, के. 
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२ अव्यक्तोपनिषत् 

परमेशप्राटुभविः 

'"तदन्यऽ्तद्रेधाऽभूद्धरितमेक रक्तमपरम् । तत्र यद्रक्तं तत् 

पसो रूपमभूत् यद्धसितं तन्मायायाः । तौ समागच्छतः । 
तयोर्वीर्यमेवमनन्दत्। तदर्ध । तद्ण्डमभूद्धेमम् | तत् परिणममानम- 

भूत् । ततः परमेष्ठी व्यजायत ॥ २ ॥ 

ब्रह्मणो निष्प्रतियोगिकत्वेन ब्रह्मातिरिक्तप्रसक्तिरिव नास्ति ; यदि खाज्ञदष्टया 
स्यात् तदा तदन्यदिति । काठ्कमयोगतः तौ समागच्छतः । तयोः बीथमेव- 
मनन्दत् प्रक्रतिपुरुषवीययोगस्तुष्िमगमत् । काठ्वरात् दिने दिने तदवर्धत | 
यदेवं बृद्धि गतं तद्ण्डमभून् काठान्तरे हैमम् । तन् पग्णिममानमभूत् | 
यदाऽविद्याऽण्डं घनीभूय सुवगेखूपेण परिणतं तदा ततः अविय्याऽण्डाधिकरण- 
मगवनाभिकमलात् परमेष्ठी व्यजायत ॥ २॥ 

परमेष्ठिनः स्वकरृजिज्ञासा 

सोऽमिजिज्ञाप्रत किं मे करं करि मे कृत्यमिति। तंह 
वागदर्यमानाऽम्युवाच भो भो प्रनापते त्वमन्यक्तादुत्पन्नोऽसि व्यक्तं 
ते कृत्यमिति । क्िमव्यक्तं यस्मादहमासिषम् । किः तद्रयक्तं यन्ये 
कृत्यमिति । -साऽ्रवीदविज्ञेयं हि तत् सौम्य तेजः । यदविततेय 
तदन्यक्तम् । तचेजिज्ञासपि मामवगच्छेति । स होवाच केषा त्वं 
व्रहवाग्वदस्षि शपात्मानमिति। सा त्वत्रवीत्तपपता मां जिन्नापस्वति। 
"स ह सहखं समा ब्रह्यचर्थमध्युवापराध्युवास | ३ ॥ 

` तदनन्य--अ, अ १,अ २. सो--अ१,अ२,३,क. सा-अ, 
“ ^ सह ` इति ठप्तः-अ, अ १,अ२. क.उ. 



द्वितीयः खण्डः ३ 

य॒एव्रमाविभूतः सोऽभिजिज्ञासत । किमिति? क्रिमे कुट किमे 

छृटयमिति । य एवं जिज्ञामुास्ते तं ह वागद्दयमाना अरारीरवाणी अभ्युवाच | 
किमिति{! भो भो प्रजापते त्वं अन्यक्तान् अव्यक्तमावभापन्ननारायणात् 
उत्पन्नोऽसि व्यक्तं ते कृटयमिति, कततव्यार्थस्य प्रपञ्चरूपत्वेन व्यक्तत्वात् | 
भगवत्सङ्कल्पा्ारीरवाण्येवमुक्तः पुनस्ताम॒दिष्योध्वदष्टिः प्रच्छति--किमव्यक्त- 
मिति । तसुदिश्य पुनः साऽत्रवीन् | किमिति? अविज्ञेयं हि तदिति, 
अव्यक्तत्वात् । तदेव विग्रादयति--यत्तव आविभाव्रनिदानं सोम्य तेजः | 
पुनस्तत् ज्ञातव्यमिति मन्यमानमारक््ाह-तञ्चदिति । जिज्ञाससि ज्ञातुमिच्छसि | 
ब्रहमविद्यारूपिणी मामवगच्छेति | अररीरवाणीवाचं श्रुत्वा परमेष्ठी स होवाच | 

किमिति? केपेति | तद्वाक्यमाकप्यं सा त्वत्रवीत्| किमिति? तपसेति | 
८८ मनसशवेन्द्रिसाणां च दयेकाग्यं परमं तपः ] तपसा प्राप्यते विद्या” इति 
स्मृतितः वियासिद्धिः तपरानिमित्तेयथः । एवं देवीवाक्श्रवणानन्तरं असौ 
परमे स ह सहस्रमिति | आवृत्तिः अनेकसंवत्सरावधित्रह्मचर्याचरणो- 
पटक्षणार्था ॥ ३ ॥ 

इति प्रथमः खण्डः 

परमेष्टिनः आनुघ्रुभीविययादरनम् 

अथापरयदचमावुष्भीं परमां तरियां यस्याङ्गान्यन्ये मन्ता 

यत्र ब्रह्य प्रतिष्ठितं विश्वेदवाः [वदाः £] प्रतिष्ठिताः । यस्तां न वेद् 

किमन्ये दैः करिप्यति ॥ १ ॥ 

ततः कि जातं इयत आह्--अथेति । अथ तपश्वयानन्तरं आयवुष्रुभीं 
विद्यामपरयत् । तपसा विदुद्धवित्तस्य विद्या प्रादुरभूदियथः | प्रकृतविदयां 
सर्वाधिकरणतया स्तोति-- यस्येति । एवं सर्वाधारतया य इति ॥ १ ॥ 



४ अ््यक्तोपनिपत 

आनुष्टुभीवियया व्रसिंहदशनम् 

तां विदित्वा स च रक्तं जिन्नास्यामाप्र | तामेवमनूचानां 

गायच्रामिष्ट । सहं समा आयन्तनिहितोङ्करेण पदान्यगायत् । 

सहं समास्तथेवाश्चरशः; । ततोऽपरयन्ज्योतिर्मयं धियाऽऽरिङ्ितं 

सुपणरथं रोपफणाच्छादितमो टि खगमुखं नखपषं रारिसूर्यहन्यवाह- 

नात्पक्नयनन्रयम् ॥ २ ॥ 

्रकरतविद्याया मन्त्रराजत्वेन सववेदान्तसिद्भान्तात्वेन च तां विदित्वा 
स॒ च परमेष्टी खाविभावहेतुं रक्त परमपुरपं जिज्ञासयामास त्रातुमुदुक्तो 
वभूव । ततः कि कृतवानियत आह-- तामिति । तपसा प्रादुमूता आनुष्टुभी 
विद्या गायन्नासिष्ट गानं कुर्वन् स्थितवान् । कियन्तं काठं केन प्रकारेण 
गायनास्त गानफटं कि छन्धवान् इयत आह-- सहस्रमिति । आदौ सहस 
समाः। आयन्तप्रणवसंपुदितघन्वरराजपदानि तद्र्णाश्च गायन्रध्वाभिमुखः तस्थौ । 
ततः किः दृष्टवान् इलयत्र-- ततं इति । परमेष्टितपरःफलदित्सया खाव्यक्ततामाच्छादय 
दिव्यमङ्गव्छविग्रहद्रसिहरूपेण व्यक्तत्वमेत्य प्रसन्नो वमूवेयथैः ॥ २ ॥ 

त्रसिदहस्व॒तिः 

ततः प्रनापतिः प्रणिपपात नमो नम इति । "तयेवर्चाऽथ 

तमस्तोत् । उभ्रमित्याह उरः खट वा एष मृगरूपत्वात् । वीरमित्याह 

वीरो वा एष वीर्यवत्त्वात् । महाविष्णुमित्याह महतां वा अयं 

महाघ्रोदसी व्याप्य स्थितः । ज्वलन्तमित्याह ज्वटननिव खल्वमाव- 

वस्थितः । सवतोमुखमित्याह सवतः खल्वयं सुखवान् विश्वरूपत्वात् | 

` तथेव--अ 3, अ २, कर, उ. तयैव--अ,. 



द्रितीयः खण्डः ॥ 1 

नृसिंहमित्याह यथा यजरेवेतत् । मीपणमिध्याह भीपो वा अम्मादा- 

दित्य उदेति भीतश्चन्द्रमा भीतो वायुर्वाति भीतोऽथिर्द॑हति भीतः 

पर्जन्यो वर्षति । भद्रमिद्याह भद्रः खल्वयं श्रिया जुष्टः । खत्यु- 

मृत्युमित्याह सत्यो अयं स्त्युरप्रतत्वे प्रनानामन्रादानाम् । 

नमामीत्याह यथा यजुरेवैतत् । "अहमित्याह यथा यजुखेतत् ।॥ ६॥ 

प्रसन्नं भगवन्तं शरा अयं किमकुरत इयत्र-- तत इति । साधया 
विद्यया स्तुतवानियधंः । तत्प्रकारः कथमियत्र-- उग्रमिति } कयसुग्रत्वमियत्र-- 

उग्रः खट्ट वा एषः ! तस्योग्रत्वे को हेतुरियत्र--सरगरूपत्वान् । गृगराजघ्या- 

्रत्वप्रसिद्धेः, “८ मृगं न मीममुपहत्ुमुप्रम् '” इति श्रुतः । तथा वीरमिलाहं 

वीरो वा एषः--इयादि समानम् । कुतः ! वीयेवक्वान् ८ यतो वीरः 

इति श्चुतेः । महतामप्ययं महान् रोदसी चावाप्रथिव्यो व्याप्य स्थितत्वात् ; 
८८य आविवेदा भुवनानि विश्वा › इति श्रुतेः । ज्वलन्तमियादि, ज्योतिषामपि 
ज्योतीरूपत्वात् ¢ ज्वटन् ज्वलिता त्प्रन् वितपन् संतमन् ̀  इति श्रुतेः | 
विश्वरूपत्वान्, “ विश्वतशवश्चुरत विश्वतोमुखः इति श्वुतेः । चसिहमिति; 

सर्वेषां भूतानां ना वीर्यतमः प्रेएतमश्व, सिहा वयतमः श्रष्तमश्च, ^ प्रतद्विप्णुसवते 
वीर्याय मृगः ` इति श्रुतेः । भद्रमिति; “भद्र कर्णेमिः श्रुणुयाम देवाः "" 

इलयादिश्रुतेः । म्रत्युम्रत्युमिति;, स्वमात्रस्य घछातिरिक्तमरत्युगरत्युत्वात् › ^“ यस्य 

छायामृतं यस्य मृत्युः "2 इति श्रुतेः । नमामीति ^“ यस्मायं सवं देवा नमन्ति 

मुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च ` इति श्रुतेः । अहमिति “वेदैश्च सगहमेव वेयः" 

इति श्रुतेः ॥ 
[क हिर, कम 

इत दत्ताय: खणड. 

1 अहमिदयादि वाक्यं नास्ति (अ, अ 3) कोडयोः. 



अल्ग्रक्तोपनिषरत् # 441 

व्यक्तस्वरूपम् 

अथ भगवांस्तमत्रवीन् प्रनापते प्रीतोऽहं कि तवेप्सितं 

तददामि रसेति । स होवाच मगवन्नन्यक्तादुत्पन्नोऽम्मि व्यक्तं मम 

कृत्यमिति पुराऽश्रावि । तत्रात्यक्त *मवानित्यश्ज्ञायि । व्यक्तं मे 

कथयेति । व्यक्तं वै विश्वं चराचरात्मकम् । य॒द्रय्यते तद्वयक्तप्य 

व्यक्तत्वमिति ॥ १ ॥ 

एवं मन््रयाजस्तवेन स्तुतः परमेश्वरः परमेष्ीप्सितकःं ददाविन्याह- 

अधथरति । अथ तत्कृतस्तुयनन्तरन् । एवं मगवद्नुज्ञा र्त्ध्वा स होवाच । 
पुरा दव्या वाचा | परमेष्ठिना एवं प्रष्ठा भगवानाह--- व्यक्तमिति ॥ १ ॥ 

जगत्सृष्टयुभायो ध्यानय्नः 

म होवाच न राक्रोमि नगत् सष्टूसुपायं मे कथयेति । तसुवाच 

पुरुषः प्रनापते शुणु येष्टेस्पायं परमं यं विदित्वा सर्व ज्ञास्यसि 
¢ (~. .^ (~ ग्रो ध * हवि धे के 

सवत्र राश्च्यमि सव करिष्यसि मय्यम्नो खात्मानं हविध्यात्वा तये- 

वानुष्मचां । ध्यानयज्ञोऽयमेव ॥ \ ॥ 

भगवदुक्तं अवगम्य स होवाच | किमिति! न शाक्रोमीति | तेन प्रष्ठः 
तमुवाच पुरुषः । किमिति ! प्रजापते इति | वक्ष्यमाणं यं बिदित्वा। 

तसुपायमाच्छे--मयीति । स्वातिरिक्तश्रमतूढाचखाग्नो परस्मिन् ब्रह्मणि मयि 
स्वात्मानं प्रयचं हविः ध्यात्वा तयेवावुष्रुभचा । प्रयगभिनं ब्ह्यास्मीयनु- 
सन्धानमेव ध्यानयज्ञः ॥ २ ॥ 

" सि-अ,अ१,अ२,क. स्मि-मु, ` भगवा---अ १, 

° ज्ञायि-अ, अ २, क. [त्या] ज्ञाय--उ,उ१,अ १. 



चतुर्थः खण्डः ५७ 

ध्यानयन्नमहिमा 

ष = * गह्य € 

एतद्रे महोपनिषदेवानां गुह्यम् । न इ वा एतस्य साश्ना नर्चा 

न यनुपाऽर्थाऽदविदयते । य इमां वेद् स सर्वान् कामानवाप्य 

सर्वान् लोकान् जित्वा ममेवाम्यपेति । न च पुनरावर्तते य एवं 

वेदेति ॥ ३ ॥ 

यत्प्रयगमिनव्रह्मानुमन्श्रानं एतदिति । यत्परयग्रह्यक्यानुसंधानं तदेतदेव 

महती च सा उपनिषत् प्रयगमिन्नतह्यविद्ा महोपनिपन् देवानामपि गुह्य; 
परमरहस्यत्वात् | एतस्य एतेन ष्यानयज्ञेन योऽथौऽनुविद्यते सोऽयमयौ न हि 

वेदत्रयेणाप्यनुविद्यते । हवा इयवधारणार्था | घ्यानय्गस्य निधिरोपत्रह्ममात्रपय- 
वसन्नत्वात्; वेदत्रयस्य प्रायशः कर्मोपासनाकाण्डव्यग्रत्वेन सविराप्रनह्य- 

गोचग्त्वात्, ध्यानयज्ञेन यदुपटम्यते तदरेदत्रपगोचरकर्मोपासनामभ्यां नेव 
भ्यते । यस्मादेवं तस्मात् श्यानयज्ञोऽयमेव वरिष्र इयथः । वियाफलर्माह-- 

य इति । यो मयोक्तां निविरोषव्रह्मोपनिषदं वेद सोऽयं मुनिः स्वातिरेकेण 
कामा छोका वा न सन्तीति सवेकामानवाप्य सवेखोकान् जित्वा मद्रावमेय 

न हि पुनरावतैते, ““ मामुपेय तु कौन्तेय पुनजन्म न वियते "` इति स्मृतेः ॥ 

इति त्रतीयः खण्डः 

ष 

ध्यानयज्ञेन परमेष्ठिनः सर्वजञत्वादिखाभः 

प्रनापतिस्तं यज्ञाय वसीयांसमात्मानं मन्यमानो मनोयन्ञेनजे । 

सप्रणवया तयवर्चा हविर्ध्यात्वाऽऽन्मानमात्मन्यस्रौ जुहुयान् । 

सर्वमनानन् सर्वत्राहयकत् मवेमकरोन् ॥ १ ॥ 
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ततः कि कृतवानियत्र मगवदुपदिष्टध्यानयक्ञानुष्ठानतः सर्वः सर्राक्तिः 
सथकर्ता च भवतीयाह--प्रनापतिरिति | परत्रहमाग्नौ स्वात्महोमेन स्यनारा- 
राङ्क विहाय यः पुरा विष्णुनामिपद्मादाविभूतः तं आत्मानं यज्ञाय यज्ञार्थं 
वसीयांसं मन्यमानः सन् महता धरेण मानसिकयज्ञेनेजे यागं कृतवान् | कथा 
तत् कथं कृतवानियत्र सप्रणवया तयेवर्चा उग्रं वीरमियायेकादशपदोज्वट्या 
अनुष्टुभा । प्रयगमिनेन्रहयक्यानुसन्धरानं कृतवान् तस्यैव ब्रहमयक्ञत्वात्, 

बरह्माणं व्रह्म हविः ब्रह्माममौ ब्रह्मणा इतम् । 
ह्यव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमसमाधिना ॥ 

इति स्प्रतेः । वह्मयक्ञफलं किपव।पतवानिःयत्र प्रयगमिनव्रह्मानुसन्वानमहिश्ना 
त्रह्मातिरेकेण न क्िचिदस्तीति सर्वत्र आत्मात्मीयामिमति विहाय यत् भवितव्यं 
तत् सवप । सर्वज्ञः सवेराक्तिः सर्वकरतां च मवतीन्ययथेः ॥ १ ॥ 

अन्यस्यापि ध्यानयङ्ञेन सर्व्नत्वादिलाभः 

य॒ एवं दिद्रानिमं ध्यानयन्षमततिष्ठत् सर सर्व्नोऽनन्तशक्ति; 
£ ¢ (~ ¢ [अ + 

सवेकतां भवति । म्र मवान् रोकरान् जित्वा बह्म परं प्राप्रोति ॥ २॥ 

य॒ एवं वेद सोऽपि यथाक्तफढं अदनुत इयाह--य इति । यथा ब्रह्मा 
तथा स सर्वान् ॥ 

इति चतुथः खण्डः 
मे 

टोकत्रयादिसष्िः 

अथ प्रनापतिलौकान् सिचखक्षमाणस्तघ्या एव विद्याया यानि 
वरिशदक्षराणि तेन्यखीन् खोकान् । अथ द्रे द्रे अक्षरे ताभ्यासमयतो 
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दधार । तस्या एवर्चा द्रा््रिशद्धि"रक्षरेसतान् देवान् निर्ममे । म रेव स 

इन्द्रोऽभवत् । तस्मादिन्द्रो देवानामधिकोऽमवत् । य एवं वेद् 

समानानामधिको भवेत् ॥ १ ॥ 

किसुपादाय अयं जगत् ससर्जयत आह-अथेति | अथ भगवदुक्तरीया 
स्वकृतयज्ञफटसम्पत््यनन्तरं प्रजापतिः रोकान् सिसक्षमाणः सषु व्यवसितः 
सन् तपस्तप्यतोऽस्य या आनुष्ुमी विद्या प्रादुत्रभूव तस्या एव विद्यायाः 
अक्षरेषु यानि । जीन् खोकान् मूरादीन्- निमेमे इत्युत्तरेणान्वयः । छोकत्रय 
स्रा पुनरक्षरयतः तत् दधार । ततः किमियत्र-- तस्या एवेति । यस्मादेवं 
तस्मान् । एवंविदः फटमाह--य इति ॥ १-३ ॥ 

वसुस्दादिद्यसष्टिः 

तस्या एकाददयमिः पा [पदैरेकादङ् रुद्रान् निर्ममे । तस्या 

एकादरमिरेकादशादित्यान् निममे । सै रेव स विष्णुरमवन् । तस्मा- 

द्िष्णुरादिस्यानामधिकोऽमवन्। य एवं वेद् समानानामधिकरो भवेत्। 

स चतुर्भिश्तुर्भिरक्रर्टौ वसूनजनयत् ॥ २ ॥ 

चातुत्रण्यमषटिः 

स तस्या अधेद्रदरामिरक्षर्वाह्मणमननयत् । दश्शमि्शा- 

मिरविृ्त्रे । तस्माद्भाद्यणो सख्यो भवति । एवं तन्मुख्यो भवति 

य एवं वेद् । तुष्णीं चद्रमजनयन् तस्मच्छद्रो -निविद्योऽभवत् ॥ २॥ 

" रेवाक्ष--अ १, क. 

४ निर्वियो भवति-अ, कर 
4 
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अरोरात्रसष्टिः 

न वा इदं दिवा न नक्तमासीदन्यावृत्तम् । स प्रनापतिरायुष् 

माम्यामर्धर्वाम्यामहोरात्रावकल्पयत् ॥ ४ ॥ 

इत्थंमूतविचित्रसृषटः अधिकरणसपिश्षत्वात् चित्रभित्तिवत् तदधिकरणं किं 

दिवा उत नक्तं इयत आह- नेति | सष्टः पुरा अधिकरणे न हि 

दिवानक्तकल्पनाऽस्ति, तदधिकरणं कल्पनाव्यावरत्त कल्पनाविरक सत् 

निरधिकरणमेवासीत् । तदेव त्रहयेयधः । खाज्ञटष्टिविकल्पितसृषटप्रसक्तो 
यन्निरधिकरणं तदधिकरणभावमेति, तदवष्टम्य खदु स प्रजापतिः ॥ ४ ॥ 

वेदहन्दस्सष्टिः 

ततो व्येच्छत् । ग्येवासा उच्छति । अथो तम एवापहते । 

क्इवेदमस्या आयात् पादाद्कल्पयन् । यजुद्वितीयात् । साम 

तृतीयात् । अथवाद्धिरसश्चतुथात् । यदष्टाक्षरपदा तेन गायत्री । 

यदेकादशापद्ा तेन त्रष्प् । यच्चतुष्पदा तेन जगती । यद्रात्रिरदक्षरा 

तेनाल॒ष्प् । सा वा एषा सर्वाणि छन्दांसि य इमां सर्वाणि छन्दांसि 

वेद् । स्वै जगदायुष्टुम एवोत्प्मवुष्प्प्रतिष्ठितं प्रतितिष्ठति यश्चेवं 

वेद् ॥ ९ ॥ 

एवं कल्पयित्वा इतः कि कल्पनीयमिति ततो व्येच्छत् विरोषेण इच्छं 
कृतवान् । व्येवास्मा उच्छति अस्मा एवं चिन्तां उपेयुषे या उच्छेत्तव्या 

सृष्टयावृतिरिव तदिच्छामात्रेण उच्छति मिदयते । अथो तम एवापहते अथ 
सृष्टयादृतिमेदनानन्तरं इतः कतव्यावृतिरूपं तम॒ एवापहते नद्यति, न तु 

` स वा-अ,अ१,अ२, क, 



धिष्रः खण्डः ११ 

सृष्ठिकतन्यताज्ञानम् । पुनः निरावतः कि कृतवानियत्र खसष््ाणिपटटा- 
भ्युदयनिःश्रेयसाथ कऋण्वेदमिति । ततः छन्दांसि सजति--यदष्टा- 
क्षरपदेति । एवं वेदनफकमाह-- सेति । या अनुष्टूविति ख्याता सा वा 
एषा सर्वाणि छन्दांसि, छन्दसामनुष्टूप्का्यैत्वात् । य इमां आनुष्ुमीम् । 
वेद्नफटं तु प्रतितिष्ठतीति ॥ ९ ॥ 

इति पञ्चमः खण्डः 

खीपुरुषमिधुनसखष्टिः 

अथ यदा प्रजाः मृष्ठा न जायन्ते प्रजापतिः कथंन्विमाः 

प्रनाः घनेयमिति चिन्तयच्ु्रमितीमार्चं गातुमु"पाक्रामत् । ततः 

प्रथमपादादुग्ररूपो देवः प्रादुरभूत् एकः इयाम: परतो रक्तः 

पिनाकी चखीपसरूपस्तं विभन्य खीषु तस्य खरूपं पुंसि च पुरूपं 

व्यधात् । स उमाभ्यामाश्ाम्यां सवैमादि[विष्टः। ततः प्रजाः 

प्रनायन्ते । य॒ एवं धवेद् सोऽपि च्यम्वक्र इमाग्चमुद्रायच्ुद्रथित- 

जटाकटापः प्रत्यग्योतिष्यात्मन्येव भ्रन्ता रमति ॥ १ ॥ 

एवं स्वसुष्टप्राणिपटटं निव्यापारमुपरम्य कथमहं व्यापारवत्प्रजाः 
सृजेयमिति चिन्तयतः प्रवङन्धविदया प्रादुवभूव । तां गातुमुपक्रमतः उपक्रमं 

` पक्रामन्-अ ३, अ २, क. पक्रामत-अ. 

° वेद् प्रजापतेः सो-अ, अ १, अ २; क. 

° रन्तारमिति--अ, अ १,अ २, क, उ. रन्ता रमति-उ १, 
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ुर्वतः विद्याऽ्थरूपी भगवाननारीश्वरो भूत्वा प्रादु भूव । न हिं निराशाः प्रजाः 

सषिच्त्रे प्रवर्तन्ते इादोच्य परस्पराशावद्धं चीपुरुषमिधुनं ससजं । ततः 

प्रमृति सष्टिचक्र यथाप्रवकल्पं चटतीलयाह--अथेति । ततः अनुष्टुभः 

प्रथमपादादुग्ररूपो देवो दरसिहः प्रादुरभूत् प्रष्टतः एकः रुयामः खरीटिङ्गविहितः; 

पुरतो रक्तपिनाकी रक्तराब्देन पुरमाश्वासौ पिनाकपाणिश्चेति रक्तपिनाकी 

पुषिङ्गविहितः, एवं खीपुंसरूपः । य इत्थंभूतकचछेवरः तं विभज्य । य एवं 

कृतवान् सः स्वसृषटप्राणिपररटमाविष्टः । ततः प्रभृति प्रजाः सृष्टयनुकूटच्या- 

पारवयः प्रजायन्ते । वेदनफटं--थ एवं वेद सोऽप्येवं प्रजायते । य एवं 

छीपुरुषसृष्टि कतवान् सोऽपि त्रयम्वकः त्यक्ष पिनाकी भूरादित्रिपुरोपटक्षिता- 

विद्यापदतत्कार्यानन्तकोवित्रह्माण्डम्बकस्वामी वा दसिहः इमाम चं स्वात्मानु- 

सन्धानरूपिणी उद्रायन् उद्रथितज्ञटाकटापः ऊध्वीकृतसटाकरापो वा 

प्रयग्ड्योतिष्यात्मन्येव रन्ता रमति रमते । स्वातिरिक्तवाह्यरयनुकूर- 

वस्तुनोऽवस्तुत्वात् स्वस्य स्वस्मिनेव रतिरुपपद्यत इयथः ॥ 

इन्द्राख्यायिका 

इन्द्रो चै किल देवानामाुजावर आपरीत् । तं प्रनापतिर्- 

त्रवीद्रच्छ देवानामधिपतिभेवेति । सोऽगच्छत् । तं देवा ऊचुरातुना- 

वरोऽसि त्वमस्माकं कुतसवाधिपत्यमिति। स प्रनापतिमम्येत्योवाचेमं 

देवा ऊचुराजुजावरस्य कृतस्तवाधिपत्यमिति । तं प्रनापतिरिन््र 

त्रिकररौरसरतपूौरानष्टभामिमन्वितैरमिषिच्य ते सुदरनेन दक्षिणतो 

ररक्च पाश्चनन्येन वामतो द्वयेनैव सुरक्षितोऽमवत् । रोक्मे फलके 

सर्यवच॑सि मन्ञमावुष्टुभं विन्यस्य तदस्य कण्ठे प्रत्यमुञ्चत् । ततः 

सदुरमिरीक्षोऽभवत् । तस्मै विद्यामालुषुभीं प्रादात् । ततो दवास्त- 
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मापिपत्यायामनिरे । स स्वराडभूत् । य एवं वेद् सराड् भवेत् । 

सोऽमन्यत श्पृथिवीमिमां कथं जयेयमिति । स प्रनापतिमुपाधावत् । 

तस्मात् प्रजापतिः कमढकरारमिन्द्रनागसमनगेन्द्राधारं भद्रासनं 
(> (५ 

प्रादात् । स प्रथिवीमम्यनयत्। ततः स उभयोर्खाक्योरधिपतिरभूत् । 

य एवं वेदोभयोर्छोकयोरधिपतिरभवति । स प्रथिवीं जयति ॥ २ ॥ 

इन्द्राख्यायिकामवतारयति--इन्द्र इति । आनुजावरः अधिपतिः 

आसीत् । यः स्वनिकटमेय रारणं गतः त प्रजापतिः अत्रवीन् | किमिति! 
गच्छेति । तदाज्ञां िरसा धृत्वा देवानां निकटं सोऽगच्छन् । तं देवा उच्वुः | 
किमिति ! किं आनुजावरोऽसि ! । देवः एवमधिक्षि्तः सः । एवमुक्तवन्तं तम् । 
पुनः तम् । वामतो ररक्नेय्थः । एवं मूतिभूतसुदरनपाज्नजन्यतेजसा येनेव 
सुरक्षितोऽभवत् । पुनः प्रजापतिः तत्कृते किं कृतवानिलत्र-- रौक्मे फलके 
सौवर्णपीठे सूयैवचैसि । यत एवं दिव्यतेजसा वभो ततो देवाः । एवं जानतः 
फटमाह--स स्वराडभून् इति । य एवं देवराज्ये अभिषेचितः सोऽमन्यत । 

विमिति? प्रथिवीमिति । तस्मान् . . . प्रादान्, इन्द्रादय्टदिक्पाछेः 

अष्टदिङ्नागेः गजेः अष्टदिक्फणीन्दरैः अट्कृतं कूर्माकार भद्रासनं दत्तवानिलयथः। 
भद्रासनयोगतः अयं स प्रथिवीमभ्यजयत् । य एवं वेद् स उभयोः ॥ २ ॥ 

परमात्मप्रतिष्साधनम् 

यो वा अप्रतिष्ठितं रिथिलं भ्रातृव्येभ्यः परमात्मानं मन्यते 

स॒ एतमास्रीनमपरितिष्ठन् । प्रतिष्ठितोऽशिथिटो ्रातृव्येभ्यो वप्रीयान् 

भवति यश्चेवं वेद् यश्ेवं वेद ॥ ३ ॥ 

* परथिवीमपि कथमपां ज-अ, अ१,अ२,क, यु. 



१४ अव्यक्तोपनिषत् 

यस्तु स्वप्रतिकरूटमावमापनवाद्यान्तःकरणरूपश्रात्रव्येम्यः शत्रुभ्यः 
प्रयगमिनपरमात्मान स्वपदे अप्रतिष्ठितं देहादावात्मात्मीयामिमानतः रिथिर 

जीवमावमापननै मन्यते सोऽयं विद्रान् स्वातिरिक्तप्रपञ्चारोपापवादापिष्ठानतया 

स्वे महिभ्नि आसीनं परमात्मानं निष्प्रतिसोगिकद्वितभावेन अधितिष्ठेत् प्रयगसिननं 
ब्रह्मास्मीति स्थिरासनो भवेत् | एवं भावनया जयं स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः | एवं 
वेदनसमकाटं स्वातिसरिक्तिकरणग्रामतत्कायकटनापहवसिद्धनिष्प्रतियोगिकनरह्यमात्र- 
भावेन स्वे महिम्नि स्वयमेव वसीयान् भवति विदेहमक्तो भवतीयर्थः । आवृत्तिः 

परापरत्रह्मविदययासमाघ्यर्था ॥ २ ॥ 

इति षठः खण्डः 

एतद्वियाऽध्ययनफरम् 

य॒ इमां विद्यामधीते स सर्वान् वेदानधीते सरसः 

क्रतुभिर्यनते। स सवतीर्षु खाति स॒ महापातकोपपातकैः प्रमुच्यते | 

स व्रहमवचसं महदाघरुयात् । आन्रह्मणः पूवानाकल्पां शोत्तरां श्च वशयान् 

पुनीते | नेनमपस्मारादयो रोगा अधिदेयुः । सयक्षाः सप्रेतपिदाचा 

अप्येनं स्पृष्टा दषा श्रुत्वा वा पापिनः प्रण्यटोकानवाभ्रयुः । 

चिन्तितमात्रादस्य स््वेऽर्थाः "सिध्येयुः । पितरमिवेनं स्वे मन्यन्ते | 

राजानश्चाप्याष्देशयकारिणो भवन्ति । न चाचार्यव्यतिरिक्तं श्रेयांसं 

ष्टा नमस्छु्यात् । न चास्मादुपावरोहेत् । जीवन्मुक्तश्च भवति । 

` अध्येयुः-अ, अ १, क. ` देशाधिका -अ, अ २, क. 



सप्तमः खण्डः १५५ 

देहान्ते तमसः परं धाम प्राञ्मयात् । यत्र विराण वरसिहोऽवभापतते तत्र 

खलुपापतते । तत्खरूपध्यानपरा मुनय आकल्पान्ते तस्मिन्नेवात्मनि 

रीयन्ते । न च पनरावतेन्ते ॥ १ ॥ 

एतच्छाछ्रपठनपाठटनवेदनफटप्रकटनाथं सप्तमखण्डिका आरभ्यते-य 
इति । न चास्मादुपावरोहेत्, एतप्मादन्याश्रयणं न कुर्यात् । एतावन्मात्रा- 

नुठानतो जीवन्मुक्तश्च भवति ॥ १ ॥ 

एतद्वियासंप्रदानविधिः 

न चेमां विद्यामश्रद्षानाय ब्रूयान्नासुयावते ना[न]ूचानाय 

नाविष्णुभक्ताय "नानृतिने नातपसे नादान्ताय नारान्ताय नादीक्ि- 

ताय नाघर्मश्लीटाय न िसकाय नाब्रह्मच।रिण इत्येषोपनिषत् ॥ २ ॥ 

दाघ्संप्रदायमाह-- न चेमामिति ॥ २ ॥ 

इति सप्रमः खण्डः 

श्रीवासदेवेन्द्ररिष्योपनिषद्रह्ययोगिना । 
अव्यक्तोपनिषद्याख्या टिखिता नरसिहगा । 

अव्यक्तविव्रतिप्रन्थः पञ्चारादधिकं उतम् ॥ 

इति श्रीमदीशायष्टोत्तरदतोपनिषच्छाखविवरणे अष्टषष्टिसङ्कखयापूरक 

अव्यक्तनृसिंहोपनिषद्विवरणं संपूर्णम् ॥ 

* नाब्रतिने-उ १. 



कटिसंतरणोपनिषत् 
सह् नाववतु-इति शान्तिः 

भगवन्नामस्मरणमात्रेण कठिसंतरणम् 

द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम कथं मगवन् गां पर्यटन् 

कटि संतरेयमिति । सर होवाच ब्रह्मा साधु पृष्टोऽस्मि सर्वश्रुतिरहस्यं 

गोप्यं तच्छणु येन कलिपतारं तरिष्यसि । भगवत आदिपुस्षस्य 

नारायणस्य नामोचारणमात्रेण निधूतकटिर्मवतीति ॥ १ ॥ 

यदिव्यनाम स्मरतां संसासो गोष्पदायते | 

स्वानन्यभक्तिमवति तद्रामपदमाश्रये ॥ 

इह खु कृष्णयुर्वेदप्रविभक्तेयं कटिस्न्तरणोपनिषत् स्वातिरिक्तास्तित्व- 
भ्रमनिरासकनाममाहात्म्यप्रकटनव्यप्रा निष्प्रतियोगिकव्रह्ममात्रपयेवसना विजयते | 
अस्याः स्वल्पग्रन्धतो विवरणमारमभ्यते | नारदत्रहमपरक्षप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका 
विदयास्तुयर्था । आख्यायिकामवतारयति--द्वापरान्त इति । नारदेनैवं पष्टः 
स होवाच व्रह्मा | किमुवाचेयत्र-- साध्विति | येन मगवन्नामोच्चारणमन्रिणं 
रह्महलयाऽऽदिप्चमहापातकपखरव्यपरदारामिमरदानपरम्रयोऽसदिष्णुताऽञ्यटंकत - 
कङिसिसारं तरिष्यसि; यदित्थभूतकलिसन्तरणोपायभूतमभक्ताय कदाऽप्यप्रकट- 



कृलिसंतरणोपनिषत् १७ 

नीयत्वात् गोप्य, वि तत्प्रमाणविरठं केवटमुपदिर्यत इलयत्र सवेश्रुतिस्मृतिषु 
पञ्चमहापातकादिकोटिदोषनिरसनपूर्वै मगवत्पदप्ाप्रकत्वेन प्रसिद्धं तद्रहस्याथमपि 
केवरकृपयोपदिश्यते तच्छृणु | कासताप्तत्प्ररांसापगाः श्रुतयः स्मृतयश्च इ्यत्र-- 

कृतं दिने यदुरितं पक्षमासर्तुवषजम् 

सर्वे दहति निःदोषं तूटाचदमिवानलः ॥ 
ब्रह्महयासहस्लाणि ज्ञानाज्ञानकृतानि च । 
स्वणस्तेयसुरापानगुरतल्पायुतानि च ॥ 
कोटिकोटिसहस्राणि उपपातकजान्यपि । 

सवाण्यपि प्रणश्यन्ति रामनामानुकीतनात् ॥ 
यत्प्रयागादितीथक्तप्रायधित्तरातेरपि । 
नैवापनो्यते पापं तदप्याञ्यु विनाशयेत् ॥ 
पुण्यक्षेत्रेषु सर्वेषु कुर्षेत्रादिषु स्वयम् । 
बुद्धिप्रवमघं कृत्वा तदप्याञ्यु विनाङयेत् ॥ 
कृच्छरैप्तपराकायैर्नानाचान्द्रायणेरपि । 
पापं च नापनोद्यं यत्तदप्याश्यु विनाशयेत् ॥ 

आत्मतुल्यसुवर्णादिदनेवह्विधेरपि । 
विचिदप्यपरिक्षीणं तदप्याञ्चु विनादरायेत् ॥ 
सदा रामोऽहमस्मीति तत्वतः प्रवदन्ति ये । 
न ते संसारिणो नूनं राम एव न संशयः ॥ 

इलायाः श्रुतयः, 

चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् । 

यः प्रयाति यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥ 

सततं कीतयन्तो मां यतन्तश्च दट्रताः | 
नमस्यन्तश्च मां भक्या नियुक्ता उपासते ॥ 



१८ कटिसतरणोपनिषत् 

विवरोन प्रयत्नेन ज्ञानेनाज्ञानतोऽपि वा । 
नामस्मरणतोऽपापो विद्रानमृतमदनुते ॥ 

इयायाः स्मृतयश्च । एवं नामस्मरणतः कटिः नद्यतीयाह- भगवत इति ॥ १॥ 

परव्रह्यावरणविनादाकपोडक्नामानि 

नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति । स होवाच 

हिरण्यगभः । 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण ह्रे हरे ॥ 
इति षोडराकं नाम्नां कलिकल्मषनारानम् । 

नातः परतरोपायः सवैवेदेषु दश्यते ॥ 

पोडडाकटाऽत्वृतस्य जीवस्यावरणविनाङनम् । ततः प्रकाष्ाते 

परं बह्म मेघापाये रविररिममण्डरीवेति ॥ २ ॥ 

एवं श्रुतिस्मृतिप्रमाणसिद्धभगवनामस्मृतितो निःरोषकटिहानि श्रुत्वा 
तनामेदमिति बुमत्सया नारदः पुनः पप्रच्छ | नार्दप्रक्नोत्तरं स होवाच 

हिरण्यगभेः | कि तदिलत्र--हरे रामेति । स्वातिरिक्ताविद्यापदतत्कार्यजातं 
स्वावरोषतया हरतीति हरिः | निष्प्रतियोगिकव्रह्यमात्रतया राजते महीयत इति 

रामः | कृष्यते ह्िदेयते इति कृषिशब्देन कटिरूच्यते, तं कि स्वभक्तकृत- 

सकृत्स्मरणमात्रेण निदोषं मुष्णाति ग्रसति निःदोषीकरोतीति ष्णः, तस्य 
संबुद्धिः हरे राम ष्ण इति | रामकृष्णनाम्नोः मिथः हरिनामसमन्वयतः नाम्नां 
षोडराकं भवेति । षोडडनाम सकृटुचारितं सत् कलिकल्मषमुन्मूटयति । 
सर्वश्चुतिस्मृतिपुराणेषु नातः परतरोपायो दर्ये । अयमेव परमोपाय इयर्थः | 
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एवं नामस्मरृतितो जीवाव्रतो मिनायां अथ निर्विरोषं ब्रह्म प्रकारात इयाह-- 
षोडरोति । प्राणादिनामान्तषोडश्चकटाभिः आघ्तस्य जीवस्य एतत्पोडदाकं 
नाम जीवावरणविनाराकं भवति । एवं भगवनामस्मृतिखद्ेन स्वावरणे भिन्ने 
मेघापाये अद्युमानिव ततः प्रकाडते परं ब्रह्म निप्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति ॥ २ ॥ 

नामजपरमहिमा 

पुनं ५४ च्छ भ ° पुननारदः पप्रच्छ भगवन् कोऽप्य विधिरिति | तं होवाच 

नास्य विधिरिति । सवदा शुचिरशुचि्वा पठन् ब्राह्मणः सटोकतां 

समीपतां सरूपतां शसायुन्यतामति । यदाऽस्य शषोडङ्ीकल्य 

साधतिकोरीर्जपति तदा ब्रह्महत्यां तरति । तरति वीरहत्याम् । 
सवर्णस्तेयात् पूतो भवति । वृषरीगमनात् पूतो भवति । पितृदेव- 

मतुष्याणामपकारात् पूतो भवति । स्वेषमंपरित्यागपापात् स्यः 

शुचितामाप्यात् । सद्यो सुच्यते सद्यो मुच्यते इत्युपनिषत् ॥ ३ ॥ 

इत्थंप्रभाववन्नामस्मरणविधिवुमुत्सया पुनः मुनिः भगवन्तं पृच्छतीयाह 

पुनरिति । पुनः नारदः पप्रच्छ--किमिति ! भगवन् कोऽस्य नामस्मरणस्य 

विधिरिति | उत्तरं भगवानाच्- तमिति | तत् कथमियत्र--सवेदेति | 

पोडशानामात्मकवि्ायाः श्रौतत्वेन द्विजातिरेव सर्वदा ुचिरड्युचिर्वाऽपि पठन् 

स्मरन् साोक्यादिचतुरविघमुक्तिमेति, श्रौतेतरनामसु खरीद्यद्ाणामधिकारः इयत्र-- 

सदा रामेति नामेव स्मरतामघान्तये । 
निग्दोषं नादायित्वाऽथ ऋमसुक्ति विधास्यति ॥ 
घरान्तःकरणसंभूतसच्चिताघनिवृत्तये | 
सर्ववणैराश्रमिभिः स्मतेव्यं नाम सवदा ॥ 

‡ ‹ सरूपतां ` इति (अ, अ १.) कोशयोः नास्ति. ” सायुज्यमे-अ, 

3 घोडरि-अ १,अ २, उ१, क. षोडश--अ. 



२० कलिसंतरणोपनिषत् 

नाम कीतयतो नास्ति पातकमियत्र ापथयति- 

नाम कीतयतः पुंसो नास्ति पातकमण्वपि | 
गृह्णामि तत्तायःपिण्डमहिमाण्डे करं क्षिपे ॥ 
नाम स्मतुरपापित्वादकर्ये न भवेन्मतिः ॥ 

इ््यादिनामाधविवेकोक्तेः । ब्रह्महयाऽऽदिपातकनिवृत्तये कियत् स्मतव्यमियत्र, 
अनधिकारिमिः यथोक्तसद्क्वया नाम स्मतव्यं, अधिकारिणा तु नामार्थानुसन्धान- 
्रवकं सर्वदा सकृद्वा स्मतव्यं, तेन खाज्गः खाघतो मुच्यते, स्वक्ञस्तु स्वातिरिक्त- 
भ्रमतो मुच्यत इयाह-- यदेति | स्वातिरिक्ताविद्यापदतत्कार्यासंमवप्रवोधसिद्ध- 
निष्प्रतियोगिकत्रह्ममात्रतया राजत महीयत इति रामनामसकत्स्मरणात् सद्यः 
स्मरणसमकाटमेव स्वातिरिक्तभ्रमतो सुच्यते बह्व मवतीलर्थः | इत्युपनि- 
षच्छन्दः कटिसन्तरणोपनिषत्समाघ्य्थः ॥ 

श्रीवासुदेवेन्द्रदिष्योपनिषद्रह्ययोगिना | 
कटिसन्तारविव्रतिः छिखिता हरि्गोचरा । 

~ ^ (न कछिसन्तारविव्रतिः चत्वारिदिदितीरसिता ॥ 

९ति श्रीमदीशाद्टोत्तरशतोपनिषच्छाख विवरणे व्रिसङ्खयोत्तरशतसङ्कथापूरकं 
कलिसन्तरणोपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम् ॥ 



णोपनिष 
ङष्णोपनिषत् = 
भद्र कर्णेभिः-इति शान्तिः 

रामचन्द्रस्य छृष्णावतारप्रतिज्ञा 

श्रीमहाविष्णुं सचिदानन्दरक्षणं रामचन्द्रं ष्टा सर्वाङ्गसुन्दरं 
मुनयो वनवासिनो विस्मिता बभूवः । तं होचुर्नोऽवद्यमवतारान् 
वै गण्यन्ते आलिङ्ञामो 'मवन्तमिति । भवान्तरे कृष्णावतारे यूयं 
गोपिका भूत्वा मामारिङ्गय । अन्ये येऽवश्तारास्ते हि गोपा नः 
खीश्च (नो) कुर । 

अन्योन्यविग्रहं धार्यं तवाङ्गस्पर्रोनादिह । 

राश्वत् स्परयिताऽस्माकं गृह्णामोऽवतरा वयम् ॥ १ ॥ 
रुद्रादीनां वचः श्रुत्वा प्रोवाच भगवान् स्वयम् । 
अङ्गसङ्गं करिष्यामि भवद्वाक्यं करोम्यहम् ॥ २ ॥ 

यो रामः कृष्णतामेय सार्वात्म्यं प्राप्य टीख्या | 
अतोषयददेवमौनिपटदटं तं नतोऽस्म्यहम् ॥ 

इह खदु अथवेणवेदप्रविभक्तेयं श्रीकष्णोपनिषत् सावत्म्यप्रकटनव्यम्रा 
ब्रहममात्रष॑यवसना विजयते । अस्याः संक्षेपतो विवरणमारम्यते । मोनिमण्डल- 

` भगव--अ २. ° तरा-अ १, 
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भगवत्परश्षप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुयर्था । आख्यायिकामवतारयति- 
श्रीति । तं होचुः--किमिति ! नोऽवद्यमिति।। हे रामचन्द्र त्वद्रूपं नोऽव 
स्वेतरकठनाऽसहसत्तासामान्यरूपं, निष्प्रतियोगिकसन्मात्रत्वात्, ““ पश्यतेहापि 

सन्मात्रमसदन्यत्??, ‹“ ब्रह्ममात्रमसन हि "2 इलादिश्रुतेः । खाज्गखोकस्वपदाप्ति- 

हेतवे भगवत्कृतमत्स्याद्यवतारान् वे सुनयो वयं मन्यामहे । ब्रह्मादिमिरपि 
एवमेव भगवदवतायाः स्वाज्ञस्वपदापिहे तव इति गण्यन्ते चिन्यन्ते इलः | 
यत॒ एवं अतो भवन्तं व्यष्टिसम्िप्रपयोपाधितः तदारोपापवादाधारस्वरूपतश्च 

आखिदनमः आलिङ्गनं कुमः । इति देवषिपटख्वचनमाकण्य, पुंभिः पुंसामा- 
छिङ्गनस्यारमणीयत्वात्, यदि यूयं योगङक्लया च्रीत्वं भजन्तः तदाऽपि मम 

सलयवाक्सयप्रति्ञापूवकमेकदारतरतत्वात् अतः भवान्तरे इति | इत्थं भगव- 

द्ाक्यमाकण्य देवा ऋषयश्च तुष्टा आद्भरियाह--अन्य इति । कृष्णावतारं 
कुतस्ते अन्ये ये अवताराः वल्गोपव्रृन्दरूपेण ये अन्ये पुंभावापना अवतारा 
भविष्यन्ति. हे भगवन् तत्र तदा नः अस्मान् स्लीश्च च्ियः कुर्, तत्राप्यस्माकं 
अस्वतन्त्त्वात् । हिरान्दोऽस्माकं अनीश्वरत्वख्यापनाधः । तदेवाधुना-- 
सर्वेश्वरस्य तव सदा अङ्स्पश्चेनात् स्पदनार्थं त्वयेश्वरेण त्वत्प्रसादतोऽस्माभिश्च 
रसक्रीडाऽनुकूखतया अन्योन्यानुकूखविप्रहं धार्य यथा अस्माक त्वद्वावपर- 
तन्त्राणां गात्राणि भवान् शग्त् म॒द्हुः स्पशेयिता भवति तथा वथं अवतरा 
अवतारान् ग्ृह्णामो गृह्णीमः कुमः ॥ १ ॥ इत्येवंरूपं शद्रादीनां, आदिराष्द- 
वाच्यवस्वादियादिदेवानां, तथा ऋषीणां च वचः श्रुत्वा प्रोवाच । किमिति! 
भवतां अङ्कसङ्ग करिष्यामि ॥ २ ॥ 

भगवतः सावत्म्यिवर्णनम् 

मोदितास्ते "सुराः स्वे कृतङ्ृत्याऽधुना वयम् । 

यो नन्दः परमानन्दो योदा मोक्तिगेहिनी ॥ ३ ॥ 

.` नराः-अ, अ ३. 
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माया सा त्रिविधा प्रोक्ता सत्त्वराजसतामसी | 
प्रोक्ता च सात्विकी "सरे भक्ते बरह्मणि रानी ॥ ४ ॥ 
तामसी दैत्यपक्षेषु माया त्रेधा ह्यदाहृता । 
"अनया वेष्णवी माया जप्येन च सुता श्पुरा ॥ ९ ॥ 
देवकी श्रह्यपुत्रा सा या वेदेरुषगीयते । 
निगमो ष्वसुदेवो यो वेदार्थः कृष्णरामयोः ॥ ६ ॥ 
स्तुवन्ति सततं ध्यस्तु सोऽवतीर्णो महीतले । 
वने वृन्दावने क्रीडन् गोपगोपीसरैः सह ॥ ७ ॥ 
गोप्यो गाव कऋचस्तस्य यष्टिका कमटास्ननः । 
वंशप्तु भगवान् रुदः श्रङ्गमिन्द्रः 'खघोऽपुरः ॥ ८ ॥ 
गोरं वनवेकुण्ठं तापमासतत्र ते दमाः । 

रोमश््रोधादयो दैत्याः कट्कारस्तिरस्कतः ॥ ९ ॥ 
गोपरूपो हरिः साक्षान्मायाविग्रहधारणः । 

दुर्बोधं कुहकं तस्य मायया मोहितं जगत् ॥ १० ॥ 
दुजया पता सुरैः सवैधुष्टिरूपो मवेद्धिजः । 
रुद्रो येन कृतो वंरास्तप्य माया जगत् कथम् ॥ ११ ॥ 
वं ज्ञानं सुराणां वे तेषां ज्ञानं हतं क्षणात् । 

दोषनागो भवेद्रामः कृष्णो ब्हयेव शाश्वतम् ॥ १२ ॥ 

1 श्द्रभ--अ १. * अजया-अ १,अ२, क. ° सुरा--अ, अ १. 
^ ब्रह्मपुत्री-अ २. ° वासु--अ १. ° यन्तु-अ, अ १. 
1 सखा--अ. सधा--अ १. सघो-अ २, क. 
8 लोभक्रोधभया--अ, क. 
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अष्टावष्टसहस्े द्वे शताधिक्याः खियस्तथा । 

त्रचोपनिषदस्ता वे व्रह्मरूपा ऋ्वः लियः ॥ १३ ॥ 

्रेषश्चाणूरमह्छोऽयं मत्सरो मुष्टिको जयः । 
दर्पः कुवलयापीडो गर्वो रक्षः खगो बकः ॥ १४ ॥ 
द्या सा रोहिणी माता सत्यभामा भरेति वै । 

अघासुरो महाव्याधिः किः कंसः स भूपतिः ॥ १५ ॥ 

रामो मित्रः सुदामा च सरत्याजररोद्धवो दमः । 
यः शङ्खः स सयं विष्णुरक्ष्मीरूपो व्यवस्थितः ॥ १६ ॥ 

दुग्धसिन्धो सरत्पन्नो मेषघोपषस्तु "स स्तः । 
दुग्धोदधिः कृतस्तेन भञ्ममाण्डो दधिग्रह ॥ १७ ॥ 

क्रीडते बार्को भूत्वा पूर्ववत् सुमहोदधौ । 
संहारार्थं च दारणा रक्षणाय च संस्थितः ॥ १८ ॥ 
कृपारथे सवभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मनम् । 
यत् खष्टमीश्वरेणापरीत् तचचकर व्रहमरूपधुक् ॥ १९ ॥ 

जयन्तीसंमवो वायुश्चवमरो धर्मसंक्षितः । 

यस्यास ज्वटनामासरः खड्गरूपो महेश्वरः ॥ २० ॥ 
"करयपोटूखरः ख्यातो रज्जुर्माताऽदितिस्तथा । 

चक्र शकं च संसिद्धि बिन्दुं च स्वमूर्धनि ॥ २१ ॥ 

यावन्ति देवरूपाणि वदन्ति विबुधा जनाः । 

नमन्ति देवरूपेभ्य एवमादि न संशयः ॥ २२ ॥ 

1 संस्मरतः-अ, अ २. ˆ का--अ, अ १. ° संसिद्ध-अ, 
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गदा च काटिक्रा साक्षात् सवेशात्रनिवर्हिणी । 

धनुः शाङ्खं खमाया च शरत्काटः सुभोजनः ॥ २६ ॥ 

अ्जकाण्डं नगद्वीनं धृतं पाणौ स्वटीटया । 
गस्डो वटमाण्डीरः सुदामा नारदो मुनिः] २४॥ 

वृन्दा मक्तिः क्रिया बुद्धिः पवेजन्तुप्रकारिनी | 

तस्मान्न भिन्नं नाभिन्नमाभिर्भि्नो नवे त्रिः ॥ २९॥ 

भूमवुत्तारितं सर्व वेकरण्ठं स्वग॑वासिनाम् ॥ २६ ॥ इत्युपनिषत् ॥ 

सलयवाग्मिरुदखितश्रीरामचन्द्रसूक्तिमाकण्य मोदितास्ते सुराः सवे 
रषयश्च कृतक्रलयाऽधुना वयमिति ! देवपित्रन्डकते यत्प्रतिज्ञातं तत्परिपाटनाय 
रामावतारमुपसंहय स्वयमेव साङ्गसावरणस्तपरिवागसराक्तिकः श्रीकृष्णो वभूव । 

तत्र नन्दयरोदाऽऽदिपरिवारसहितं भगवतः सार्वात्म्यमवतारयति --यो नन्द् 

इति । भगवतः खरूपभूतपरमानन्द एव नन्दो वभूव । परमानन्दं भगवन्तं 

पुत्रभावेन आप्य सदा अभिनन्दितत्वात् अस्य नन्दत्वम् । खभक्तानां यराः 

ख्याति ज्ञानं ददातीति यशोदा निषिरोषत्रह्यविया खनि्टानां स्वातिरिक्तास्तित्व- 

भ्रममुक्तेरावासगेहरूपेयमिति सुक्तिगेहवती, सुक्तिगेहिन्येव मोक्तिगेदिनी भवति, 

विद्याया सक्तप्राप्यसीमत्वात् ॥ ३ ॥ खाज्ञविकल्पितमायायाः गुणतसरविध्यमाह 

मायेति | रदस्य रजस्तमस्तत्कायप्रासत्वेन स्तत्वमयत्व; ब्रह्मणः साटकम- 

व्यप्रत्वेन रजोमयत्वं, दैयानां प्राणिसामान्यपीडन प्रकृतित्वेन तमोमयत्वं, एव 

मायायाघ्चेविध्यमक्तं भवतीय्थः ॥ ४ ॥ तस्याः ““ त्रह्मातिरिक्तं न किचिदस्ति 

इति निविरोषनरहज्ञानेतरसाधनरतेनापि दुजयत्वमाद--अजयेति } अजया 

अजेया चैष्णवी माया | यामा सा मायेति या पुरा खाज्ञानात् प्रसूतेति 

स्वसुतेव भाता । सेयं वैष्णवी माया त्रहज्ञानेतरमन्त्रादिजप्येन चराब्दात् 

कयोगादिसाधनेनाप्यजेया ्रह्ञानेन जेतुं रक्येन्यत्र--- 
4 
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या च प्रागात्मनो मे मा तथाऽन्ते च तिरस्कृता ॥ 

दैवी येषा गुणमयी मम माया दुखयया | 
(> 

मायेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥ 

इति श्रुतिः स्मृतिश्च मानं मवति ॥ ९ ॥ देवकी वसुदेवश्च कौटृदाः इयत आह 

-देवकीति ! ““ ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व, ^“ सव वेदा यत्पदमामनन्ति? 

इ्यादिवेदैः तरीयोड़रखूपेण या उपगीयते सेयं बह्यपुत्रा पुत्री त्रहप्रणवविया 

देवकी मवति | प्रणवविद्याया वब्रह्मपुत्रिकात्वं कथमियत्र-- 

ओद्ारश्चाथराब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुय । 
कण्ठं भित्वा विनिर्यातो तस्मान्माङ्गक्िकावुभो ॥ 

इति स्प्रतिर्मानम । निगमः त्ऋगादि चतुर्वेद एव वसुदेवः ^“ तत्त्वमसि ”‡ इति 

्रुतिप्रकटित ८: तत्वं: पदरुश्ययोः छृष्णरामयोः एकीभावो दि वेदाथ; 

८८ तत्त्वंपदर््यं प्रयगमिन्नं व्रह्म 2 इति श्रुतेः, पराक्सपिक्षप्रयग््र्येक्यगत- 
विरोषांडापायसिद्रनिष्प्रतियोगिकत्रह्ममात्रत्य कृत्छवेदाथत्वेन परमद्वितरूपत्वात्; 
८“ वेदाः पग्मद्ेतं नेतरत् सुरपुडगवाः? इति स्मृतेः ॥ ६ ॥ वेदा्थत्वेन तं 
के वदन्ति, स कुत्रोपटम्यते इयत आह-- स्तुबन्तीति । यस्तु भगवान् वने 
बन्दावने च गोपेः गोपीभिः सुगेश्च सह क्रीडन् आस्ते सोऽयं व्रह्मादि- 
पिपीटिकाप्राणिपटख्महीतटे स्वोपटत्धिहे तुतया महनीयतले हृदयकमले 

अन्तर्यामिरूपेण प्र्यगमिन्रह्मष्पेण अवतीणां भवति, तमेव सततं निष्प्रति- 
योगिकव्रह्ममात्रतया वेदा व्रह्मरुद्रादयो देवाः सनकादिमुनयश्च स्तुवन्ति 

स्वमात्रावरोषतया विस्पष्टं वदन्तीयधः ॥ ७ ॥ गोाप्यादयः काः इयत आह-- 

गोप्य इति । नानाविधाः कचो मन्ता एव गोप्यो गावश्च भवन्ति | तस्य 

भगवतः कमलखासनो तह्य गोपाटनसाधनयषिकरा भवति | भगवान् रुद्रस्तु 

सप्तस्वरानुवादिवश्चो वेणुभवति । इन्द्रस्तु गवयशरङ्खं भूत्वा भगवत्करतलठे 
विलसति । भसुरः भगवद्भावेवग्ख्यात् अघो भवति, भगवन्नामस्मृतितो 
विन्यतीयः ॥ ८ ॥ कि वहूना-- गोक्रुरमिति । किच खोभक्रोधादयो 
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देयाः भवन्ति । भगवददौनतननोमस्पृतिमत्रेण छोभाघरिपटर्गोजीवककटिकाल- 
स्तिरस्कृतो भवति ॥ ९ ॥ तत्र गोकुद्रङ्रुण्ठे मायाविग्रहधारणः विजयते । 
मायया अस्य विग्रहधारणा, वस्तुतो भगवान् निर्विरोषं बह्येयर्थः | तथाऽपि 
गोपरूपतया निष्ुहकगोपतुल्यो भवतीयत आह--दुवोधमिति । यन्मायया 

यदज्ञानेन इदं जगन् स्वावियापदतत्कार्थं स्वातिस्कतिमिति मोहितं भवति तस्य 

भगवतः कुहकं अध्यवसायं तद्वावापन्नमुनि विना सुरासुरैरपि दुर्बोधम् ॥ १० ॥ 
तत्र हेतुमाह-दुजेयेति । तदीयाघटितवटनापरठीयसी शाक्तिः या विजुंभते सेयं 
सर्वेपि दुजेया दुतरिेयेयथः । दिनो द्विजयजश्च चन्द्रः धृष्टिरूपो वयरूपो 
भवदियथः । मायाराक्तः दुजयत्वेन तया भगवानपि मुद्यतीन्यत आह-- 
रुद्र॒ इति ॥ ११॥ ये दवाः तद्धावविकलाः तषां सुराणां व ज्ञानं विज्ञानं 
च यया क्षणादपहृतं, येन रुद्रोऽपि वेणुभावं नीतः, तस्य नि्मायस्य भगवतः 
माया वा तत्कार्ये जगद्रा कथं स्वावारकं मवति, भगवतो निरात्रताजडक्रिया- 

ज्ञानेच्छाराक्तिमत््वेन निमायत्वात् । का वा रामः कः कृग्णः तजायाग्रामः 
कीराः इयत आह--शेषनाग इति । आदिदोपो उखरामः, नित्रिरोषं ब्रह्मेव 
कृष्णः ॥ १२ ॥ अष्टोत्तरदताधिक्रपा उरसहस्रखियस्तु कचोपनिषदः- 
दलत्र विसगरोपः-- कर्वः कऋदगादिचनुरवदप्रविमक्ताः क्छ्चा मन्त्राः उपनिषदश्च 
भवन्ति | वि उट्रना-ता वै खियो ब्रह्मरूपा एव मवन्तीव्धः ॥ १३ ॥ 
किच- द्वेष इति । कुबख्यापीडः गजविरोपः ॥ १४-१९ ॥ सदया ससम् | 

यः शङ्खो दुग्धसिन्धौ समुत्पन्नः र्च्मीसोदरत्वान् रक्ष्मीरूपो व्यवस्थितः; 
मेघधोषश्च सोऽयं पाञ्चजन्य इति स्मृतः; य एवंरूपः र्भः स स्वयं 
विष्णुरेव भवति । विच दुग्धोद्धिरिति । गोपीनां गृहे येन क्षीरदधि- 
भाण्डसहस्ं भ्रं मवति तेनेव तत्परवाहतो दुग्धादधिरपरः क्षीरसमुद्रः कृतो 
मवति ॥ १६-१७ ॥ विच प्रतिगोपीगृहं ऋीडते वाङ्को भूत्वा पूववत् 
शतद्रीपाटङकारसुमहोदधौ क्षीरसमुद्र च त्रीडत इयथः । किमथ एवं अवतारः 

कृतः इ्यत्र-- 
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परित्राणाय साधूनां विनागाय च दुष्कृताम् | 

घमसंस्थापनार्थाय संमवामि युगेयुगे ॥ 

इति स्मरयनुरोधेन मगवदवतासप्रयोजनमाह --संहाराथैमिति ॥ १८ ॥ श्रीकृष्णं 

विद्यादियधः । ईश्ररेण यत् सृष्मासीन् तत् जगचक्र वह्मैव, कारणातिरेकेण 
कार्यामावात्, कार्य कारणमेवेय्थः ॥ १९ ॥ जयन्तीर्दैन भगवदाविर्मावकाछ 
उच्यते । तत्काठे भवतीति जयन्तीसंभवो वायुः मुख्यप्राणः, तस्य काटोपराधेः 
भगवतो निष्पन्नत्वात् । स एव धमसंज्ञकः चमरः चामरो मवतीदयर्थः | 
किच--यस्यांशमूतोऽसो ज्वट्नाभासोऽग्निः मवति, यस्य खड्गरूपो महेशरो 
रद्र आसीत् ॥ २० ॥ मगवत्संवन्धवाल्छ्या देवपिता करयपप्रजापतिः 
उद्टररूतां गतः, देवमाता अदितिः रज्जुतां गता भवति, मात्रा वाख्चेष्टा- 
निरसनकामया यदाऽयमुद्धखरु वद्धः तदेय्ः । शङ्खचक्रे यस्यायुघविरोपषौ 
भवतः; सवेप्राणिमूधेनि सहस्रारच्रे निविकल्परूपिणी सिद्धि विन्दुं 
तुरीयसाक्षात्कारं च यागिनो कमन्ते, स भगवान् सर्वात्मना अवतिष्ठते ॥ २१॥ 
एक एव भगवान् स्वात्मा भवतीति विवुधा योगिनश्च विदित्वा नमन्तीयत्र 
नहि संरायोऽस्ति,निःसंडायं नमन्तीय्थः, 

ईश्वरा जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति | 
प्रणमेदण्डवद्भूमावाश्चचण्डाकगोखरम् ॥ 

इति श्वेतः ॥ २९ ॥ किच गदेति । यस्य धनुः शाङ्खं मवति, यख 
मायाऽविद्या च रारदादिषटूतुकाटश्च सुभोजनो भोजनं भवति, भगवतो 
निमायत्वेन मायातत्कारय्रासत्वात् ॥ २३ ॥ ब्रह्माण्डस्य पाधिवत्वेनाद्भयो 
जातत्वात् अञ्जकाण्ड अविदाऽण्डं, तस्यानन्तकोटिन्रह्माण्डवीजत्वात् तदेव 
जगद्वीजं येन ीख्या स्वपाणो धृतं स भगवान् आदिविराट् भवतीः. 
ˆ^ घटीयन्त्रस्थवटमाछ्िकाजाख्वत् महाविष्णोः करतले विरसन्त्यनन्तकोरि- 
ब्रह्माण्डानि” इति श्रुतेः । किंच--गरुड इति | सुदामा कुचेः ॥ २४ ॥ 
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भगवद्धक्तििव बृन्दारष्ष्मीभूत्वा मगवननिकटे वसति । भगवतोऽस्य क्रियाज्ञाने- 
च्छाशाक्तिस्तु भगवदतिरेकेण सवेजन्तुः नास्तीति प्रकाशिनी वुद्धिः ज्ञान- 
विज्ञानसम्यज्ज्ञानरूपिणी मवति । यथयद्गवत्सा्वात्म्यमुक्त तत्तद्गवतो न 

भिनमियाह-- तस्मादिति । य एवं सर्वात्मभावमापनः तस्मादिदं सवै न 
भिन्नम् । सर्वामिन्नत्वे भगवतो नश्वरत्वं स्यादियत आह-नामिन्नमिति । 

सवातिसिक्तस्य वस्तुत्वेन मिननामिन्नव्यवहारानहत्वात् । खातिरिक्तसवमिनो वा 

स्यादियत आह-आभिरिति । निष्प्रतियोगिकविभुः भूमा नारायणः आभिः 

राशविषाणतुल्यखातिरिक्तकटनाभिः न वे भिनोऽभिनो वा भवितुमर्हति । 

स्वातिरिक्तसामान्यस्य निप्प्रतियोभिकाभावदूपत्वेन च नानयोः बह्मातिरिक्तयोः 

मिन्नामिनलकथा मवितुमर्हतीति भावः ॥ २५ ॥ कि वहूना-- भूमाविति । 
भगवदाविर्माव्तमकाटमेव स्वगगवासिश्टयाऽपि वेङ्ण्ठं विष्ण्वाख्यं ब्रह्म भुमावे- 
वोत्तारितं आविर्भूतं विभाति । इत्युषनिषच्छब्दः कृष्णोपनिपत्समात्यथः ॥ २६॥ 

श्रीवासुदेवेन्द्ररिष्योपनिषद्रद्ययोगिना | 
छिखितं स्याद्विवरणं कृष्णोपनिषदः स्फुटम् । 
कृष्णोपनिषदो व्याख्याग्रन्योऽशीतिरितीरितः ॥ 

इति श्रीमदीदायणष्टोत्तरशतोपनिषच्छाखविवरणे षण्णवतिसङ्कधापूरकं 

करृष्णोपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम् ॥ 

"शोषो ह वे वासुदेवात् सङ्कर्षणो नाम नीव आसीत् । सोऽका- 

मयत प्रजाः सखनेयेति । ततः प्रयुश्नसंज्ञक आपरीत्. । तस्मात् 

अहंकारनामाऽनिरुद्धो हिरण्यगर्मोऽनायत । तस्मात् दश प्रनापतयो 

, अयं द्वितीयः खण्डः (अ, अ१) कोशयोरेवोपरन्धोऽत्र संयोजितः. 
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मरीच्याद्याः स्थाणुदक्षकर्देमप्रियत्रतोत्तानपादवायवो व्यजायन्त, . | 
तेभ्यः सर्वाणि भूतानि च । तस्मच्छेषादेव सर्वाणि च भूतानि 
समुत्म्न्ते । तस्मिन्नेव प्रीयन्ते । स एव बहुधा जायमानः सर्वान् 
परिपाति । स्र एव काद्रवेयो व्याकरणन्योतिषादिराश्चाणि निर्मिमाणो 
बहुभिममृष्चुभिरुपास्यमानोऽखिटां मुवमेकस्मिन् शीष्णि पिद्धार्थ- 
वद्धीयमाणः सवैसुनिभिः पप्ा्यमानः महखरशिखराणि मेरोः 
िरोभिरावायमाणो महावाय्वरहकारं निराचकार । स एव भगवान् 
भगवन्तं “बहुधा विप्रीयमाणः अचखिेन स्वेन रूपण युगे युगे 
तेनैव जायमानः स॒ एव मौमित्रिरैशष्वाक्रः सर्वाणि धाषाच्चाणि 
सर्वाण्यच्रशाखाणि वहुधा विप्रीयमाणो रताति सर्वाणि विनिघर 
शातुवण्य॑धरमान् प्रवर्तयामास । स॒ एव मगान् युगमन्धिकाे 
शारदाभ्रप्रनिकारो रोहिणेयो वासुदेवः सर्वाणि गदायायुधराखराणि 
व्याचक्षाणो नैकान् राजन्यमण्डलानिराचिकीर्ः भूमारमखिं 
निचखान । स एव भगवान् युगे तुरीयेऽपि श्व ह्य कु ठे जायमानः 
सवां उपनिषदः उदिधीर्षैः सर्वाणि धर्मराख्ाणि विस्तारयिष्णः 
स्वानपि जनान् प्नन्तारयिष्ण॒ः सर्वानपि वैष्णवान् धर्मान् 
विजुम्भयन् स्वानपि पाषण्डान् निचखान । स॒ एष जगदन्त- 
यामी । प्र एष सर्वात्मकः । स॒ एव सुसु्चुमि्षयेयः । स एव 
मोक्षप्रदः । एतं स्परत्वा स्वेभ्यः पापेभ्यो मुच्यते । तन्नाम 

" सिद्धार्थं प्री--अ). “ बहुधाऽपि प्री--अ१, (एवमुत्तरत्र). 
` ब्राह्मण्यां परमहंसो जा--अ१. ^ प्मभ्यो-अ१. 
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संकीतयन् विष्णुप्तायुज्यं गच्छति । तदेतत् दिवा अधीयानः 
रात्रिक्रतं पापं नारायति । नक्तमधीयानो दिवसकृतं पापं नादयति । 
तदेतदरेदानां रहस्यं, तदेतदुपनिषदां रहस्यं, एतदधीयानः सर्वकर- 
ठफटं मते, शान्तिमेति, मनरशुद्धिमेति, सर्वतीर्थफलं मते, य 
एवं वेद देहवन्धाद्विमुच्यते इत्युपनिषत् ॥ 

इति द्वितीयः खण्डः 



-ल्ख्ेट निषत् 
भद्र कणेभिः-इति शान्तिः 

गारुडविदासंप्रदायः 

ॐ गारुडव्रह्मविचां प्रवक्ष्यामि यां गह्या विद्यां नारदाय 

प्रोवाच नारदो बरहत्तेनाय ब्रृहत्सेन इन्द्राय इन्द्रो भरद्वाजाय 
भटद्रानो जीवत्कमेभ्यः शिष्येभ्यः प्रायच्छत् ॥ १ ॥ 

विषं ब्रह्मातिरिक्तं स्यादमृतं ब्रह्ममात्रकम् | 

नह्यातिरिक्तविषहृद्रह्यमात्रखगेडहम् ॥ 

इह॒ खट अथवणवेदप्रविभक्तेयं खाज्ञानपन्नगगारडोपनिषत् निर्विरोष- 
ब्रहज्ञानसाधनककेवरप्राणपवनवियोगहेतुपन्नगादिनानाविषजातप्ङामननिपुणगार- 
डविद्याप्रकटनव्यप्रा परमा्थशृ्टया ब्रह्मातिरिक्तविषजातनिर्विषीकरणनिष्प्रतियोगिक- 
ब्ह्ममात्रगरुडप्यवसन्ना विजयते । अस्याः स्वल्पग्रन्थतो विवरणमारभ्यते । 
इयं॒विद्या ब्रह्मादिभरद्वाजान्तपारेपरणागतेति सूक्तिः विदास्तुयर्था | तत्पर॑प- 
रामनुक्रामति--ओमिति । ओङ्ाररश्यार्थनिष्यन्नं परं॑ब्रह्म स्वाज्ञादिदष्टिमोहै 
सयसति निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमवदििष्यत इत्यत्र न॒हि संरायोऽस्ति | 
ओङ्कारवाच्याथनिष्पन्नं अपरं बह्म ““सुपणोऽसि गरत्मान् त्कृ 

` ब्रह्म-अ, अ १, क. 



गरडोपनिषत् ३२ 

रिरः 22 इति वक््यमाणश्रुतिसिद्धं वेगजत््वमियधः । तादरशापरव्रह्मगोचरां 
गारुडाख्यापरत्रह्मविदां प्रवक््यामीति श्रुतेवचः । सेयं विद्या कटसी ? इलयत्र 
यां इह गारुडापरत्रह्यविथां व्रह्मा नारदाय प्रोवाच इयादिपरंपरागतां 

विद्यां भरद्राजो मनिः; “देहे नषे कृतो बुद्धिः वुद्धिनादो कुता ज्ञता” इति 

स्मृत्यनुरोधेन निविरोपत्रहज्ञानापयोगितया जीषत्कामेभ्यः रिप्येम्यः प्रायच्छत् 
रति । अपरत्रह्मवियायाः प्ररत्रह्मान्युपायत्वे ““ राच्दरव्ह्मणगि निष्णातः पर 

ब्रह्मधिगच्छति ? इति श्रुतेः ॥ १ ॥ 

गारुडविवायाः ऋम्यादि 

अस्याः शश्रीमहागरृडव्रह्यविद्याया व्रह्मा ऋषिः । गायत्री 

छन्दः | श्रीभगवान् महागरुडो देवता । श्रीमहागरदग्रीव्यशं मम 

सकटविषविनााना्ै जप विनियोगः ॥ २ ॥ 

ॐ नमो भगवते अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । श्रीमहागरुडाय 

तर्जनीभ्यां खाहा । पक्चीन्दराय मध्यमाभ्यां वषट् । श्रीविप्णुव्माय 

अनामिकाभ्यां हम् । तरैदोकयपरिपूजिताय कनिष्ठिकाभ्यां वोषट् । 

उग्रभयंकरकाटानररूपाय करतटकरण्रष्ठाम्यां फट् ॥ एवं हृदया- 

दिन्यासः ॥ \॥ 

मूर्मवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ॥ ४ ॥ 

घ्यानम्-- 

श्स्तिको दक्षिणं पादं वामपादं तु कुचिनम् । 

प्राञ्चटीक्रतदोयंग्मं गरृडं हरिवह्टमम् ॥ 

' श्रीगार्-उ, , 2 स्वस्तिक्र--क 

र 



३. गरूढोपरनिष्रत् 

(~ 

अनन्तो वामकटको यज्ञस करिः | 

तक्षकः करिसूत्नं तु हारः कार्कोट उच्यते ॥ 

पद्मो दक्षिणकर्णे त॒ महाप्यस्तु वामकरे | 

दाङ्खः रिरःप्रदेरो तु गुखिकरम्तु भूजान्तरे ॥ 

पण्ड्कालिकनागाम्यां चामराभ्यां सुवीजिनम् । 

एटापृत्रकनागायेः सेव्यमानं मुदाऽन्वितम् ॥ 

कपिदाक्षे गरुत्मन्तं सुवणंमदशग्रभम् । 

दीवाहूं वृहत्स्कन्धे नागाभरणभूषितम् ॥ 

आजानुतः सुवर्णाभमाकय्योस्तुहिनप्रभम् । 

कुङ्कुमारुणमा' कन्थ शातचन्द्रनिभाननम् ॥ 

नीटाग्रनासिकावक्त्रं सुमहचचारुकुण्डलम् । 
दष्ाकराख्वदनं किरीटमुकुरोज्ज्वलम् ॥ 

रुणप्वाण्डं कुन्देन्दुधवलाभ्ननम् । 
विष्णुवाह नमस्तुभ्यं क्षेमं कुरु सदा मम ॥ 

एवे ध्यायेत्लिसध्यासु गरड नागभूषणम् । 

विषं नारायते शीघं तृटरारिमिवानटः ॥ ^ ॥ 

गारंडापरव्रह्मविद्यायाः कऋषिछन्दादेवताऽऽदिकमाह-- अस्या इति॥ २-४॥ 

हरिवष्टभं हरिव वबद्धमः स्वामी यस्य तं हरिवह्टभम् | अधिकारिमावनानुरोधेन 

सपदिः स्वातिग्क्तिसय च विषं नारायते ॥ ९ ॥ 

“ कन्धं---अ २, स्कन्ध--अ, अ 3. “ इवकु--अ १, उ, क. 

‡ नन--अ १,३, क, 



गर्डोपनिपत् 

गरुडमालमन्तादि 

"ओमीमो नमो भगवते श्रीमहागरडाय पक्षीन्द्राय विष्णु- 
वहभाय त्ररोक्यपरिपूनिताय उग्रभयंकरकालानलरूपाय वञ्ननसाय 
वजतुण्डाय वज्ञदन्ताय वज्रदृष्टय वज्ञपुच्छाय वज्रपक्षाटक्चितदारीराय 
आओमीमेद्येहि श्रीमहागरडाप्रतिशामनाप्मिनाविदाविक् दुष्टानां विषं 
दूषय दूष्य स्वृषटानां त्रिष नाशाय नादाय दन्ददयुश्ानां विषं दारय 
दास्य प्रटीन विषं प्रणााथ प्रणाशय मर्वविपं नाशय नाशय हन 
हन ठह दहं पच पच भस्म॑। क् मप्मीकुरु हुं फट् खाहा ॥ ६ ॥ 

चन्द्रमण्डलसंकाश सुयमण्डलमष्टिक । प्रथ्वीमण्डलमुद्राङ्ग 
श्रीमहागरुड विषं हर हर हं फट् खाहा ॥ ७ | 

ॐ क्षिप स्वाहा ॥ ८ ॥ 
जमीं स॒ चरति म चरति श्तत्कारि मत्करारि विषाणां च 

विषरूपिणी विषदूपिणी विषश्शोषणी विवनारिनी विपहारिणी हतं 
विषं नष्टं ॒विषमन्तः प्र्टीनं विषं प्रनष्टं विषं हतं ते बरह्मणा विषं 
हतमिन्द्रप्य वज्ञेण साहा ॥ ९ ॥ 

ॐ नमो भगवते महागरडाय विप्णुवाहनाय घरेटोक्यपरि. 
पूनिताय वज्रनखवन्नतुण्डाय वजप्षाट्रतरारीराय पट्येहि महागरुड 
विषं छिन्धि छिन्षि अविशयवेशय हुं फट् खाहा ॥ १० ॥ 
'रओंरंओं-अ१. ओंरां्ओं-क. 
` तत्ारी मत्कारी- मु. (एवमुत्तर). 
ˆ शोषिणी--अ >, उ. (एवसुत्तसख). 



गस्टोप्रनिपन् 

सुपणाऽसि गरुत्मान् विवृत्ते रिरो गायत्रं चक्षुः स्तोम 
आत्मा साम ते तनूर्वामदेव्यं बृहद्रथन्तरे प्श यत्ञायन्ञियं पृच्छ 

छन्दांस्यङ्गानि विष्णिया; शफा यजूषि नाम । सुपणांऽपि गरुत्मान् 

दिवं गच्छ सुवः पत | ११॥ 

ओमीं ब्रह्यव्रियाममवापस्यायां पुरोवाच म चरति सर चरति 

तत्कारि मत्कारि विपनादिनी विप्दूपिणी विपहारिणी इतं विषं 

नष्ट विपं प्रण विपं हतमिन्द्रस्य वज्ञेण विषं हतं ते ब्रह्मणा 

पिपमिन्द्रस्य वज्रेण खाहा ॥ २२॥ 

-तत्ल्यम् । यद्यनन्तकदूतोऽप्नि यदि वाऽनन्तकः खयं स 
चरति स॒ चरति तत्कारि मत्कारि विपनारिनी विषदूपिणी हतं विषं 
नष्टं विषं हतमिन्द्रस्य वज्रेण विषं हते ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वज्ञेण 
स्वाहा ॥ १३ ॥ 

यदि वासुक्दूतोऽमि यदिवा वासुक्रिः खयं स चरति स 
चरति तत्कारि मत्कारि विपनारिनी विपदूषिणी हतं विषं नष्टं विषं 

हतमिन्द्रस्य वज्रेण विषं हतं ते त्ह्मणा विषमिन्द्रस्य वज्ञेण 

स्वाहा ॥ (४॥ 

यदि तक्षकदूतोऽपि यदि वा तक्षकः खयं प्र चरति सर चरति 
तत्कारि मत्कारि विषनारिनी विषदूपिणी हतं विषं नष्ठं विषं 

' स्या-ञअ१,अ >, कृ. “ दूषणी--उ. (एवमुत्तरत्र). 
` ५ तत् ` इति (उ) कोरे नास्ति. 



गरुटोप्रनिपत् 

हतमिन्द्रस्य वज्ेण विषं इतं त. बरह्मणा विषमिन्द्रम्य वज्रेण 

साहा ॥ १९ ॥ 

यदि करकोटकदूतोऽपि यदि वा कर्कोटकः स्वयं स॒ चरति 

प॒ चरति तत्कारि मत्कारि विवनारिनी विषदूपिणी हते विषं नष्टं 

विपं हतमिन्द्रप्य वञ्ेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वज्ेण 

स्वाहा ॥ १६ ॥ 

यदि पडकदूतोऽपि यदि वा पद्मकः खयं स चरति स चरति 

तत्कारि मत्कारि विपनारिनी विपदूपिणी हतं विषं नष्टं विषं 

हतमिन्द्रस्य वज्रेण विधं हतं त ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वज्ञेण 

स्वाहा ॥ १७ ॥ 

यदि महापद्मकदूतोऽसि यदि वा महापद्मक: स्वयं म॒ चरति 

स॒ चरति तत्कारि मत्कारि विषनाशिनी विषदूषिणी हतं विषं नष्टं 

विषं हतमिन्द्रस्य वज्रेण विषं इतं त व्ह्मणा विषमिन्द्रस्य वज्रेण 

साहा ॥ १८ ॥ 
यदि राङ्खकदू तोऽसि यदि वा श्खुकः खयं स चरति स चरति 

तत्कारि मत्कारि विपनारिनी विंपदूपिणी विषहारिणी हतं विषं 

नष्ठं॑विषं हतमिन्द्रस्य वज्रेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य 

वज्रेण साहा ॥ १९. ॥ 

यदि रुख्किदूतोऽसि यदि वा गुटिकः स्वयं म चरति सर चरति 

तत्कारि मत्कारि विषनाशिनी विषदूषिणी विषहारिणी हतं विषं 

३७७ 
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नष्ं॑विषं हतमिन्द्रस्य वज्रेण विषं हतं ते बरह्मणा विषमिन्द्रस्य 

वज्रेण खाहा ॥ २० ॥ 

यरि पोण्ड्काटिकरदूतोपि यदि वा पोण्ड्क्राद्पि ; स्वय 

स चरति स चरति तत्कारि मत्कारि विषनारिनी विषदूषिणी विष- 

हारिणी हतं विषं नष्टं विषं हनमिन्द्रस्य वज्रेण विषं हतं ते ब्रह्मणा 

विषमिन्द्रस्य वज्रेण खाहा ॥ २१॥ 

"यदि नागकदूतोऽसि यदि वा नागकः खयं म चरति स चरति 

तत्कारि मत्कारि विषनारिनी व्रिषदूषिणी विपहारिणी हतं विषं 

नष्ट॑विषं ₹इतमिन्द्रस्य वज्रेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य 

वज्रेण स्वाहा ॥ २२ ॥ 

यदि टयूतानां प्रटूतानां यदि वृधिक्रानां यदि घ्रोटकानां यदि 

स्थावरजङ्गमानां स॒ चरति स चरति तत्कारि मत्कारि विपनारिनी 

विषदूषिणी विषहारिणी हतं विषं नष्टं॑विषं हतमिन्द्रस्य वज्ेण 

विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वज्रेण खाहा ॥ २३ ॥ 

अनन्तवापुकितक्षककर्कोरकप्कमहापद्मकराङ्खकगुलिकपोण्ड्- 
कालिकनागक इत्येषां दिव्यानां महानागानां महानागादिरूपाणां 

विषतुण्डानां विषढदन्तानां विषदष्ाणां विषाङ्गानां विषपुच्छानां 

विश्चचाराणां वृचिकानां सूतानां प्रटूतानां मूषिकाणां गृहगोलिकानां 
गृहगोधिक्रानां घ्रणाप्नानां गृहगिरिगहुरकाटानख्वल्मीकोद्भूतानां 

" अये (२२) पर्यायः मुद्वितकोा एव दुदयते 
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तार्णानां पर्णानां काठदास्वृक्षकोटररतानां मूल्त्वग्दारनिर्यामपतरपुप्प- 
फरोद्भूतानां दुष्टकीटकपिश्चानमारजार नम्बूक्व्याघ्रवराहाणां जरायु- 
नाण्डजोद्धिजस्वेदनानां शखबाणक्षतस्फोखणमहात्रणक्रतानां कृत्रि. 

माणामन्येषां भूतवेताच्कूष्माण्डपिदाचप्रेतराक्षमयश्षमयप्रदानां 

विषतुण्डदंष्ाणां विपाङ्कानां विषपुच्छानां विषाणां विषद्पिणी 

विषदूषिणी विपरोषिणी विपनारिनी व्रिपहारिणी हतं विषं नं 
विपमन्तःप्रीनं विषं प्रणष्ट विषे हतं ते ब्रह्मणा वरिषमिन्द्रस्य वज्रेण 

स्वाहा ॥ \४॥ 

गरडमारामन्तमूटमन्तरादिकमाह-ओमिति ॥ ६ ॥ वर्णतः 

चन्द्रमण्डलसंकारा । व्रिराडात्मना यस्व मुषौ सूर्यमण्डलं वियते तश्च सम्बुद्धिः 
सूयेमण्डल्मुषटिक ॥ ७-१० ॥ छन्दोमयाड्गविराडादिरूपेण गरुडं स्तौति 
सुप्णोऽसीति । गरं नानाविषजातं उन्मूल्य आत्मसात्कमोतीति गरुत्मान् 
गरुत्मन् सुष्टु दोभनौ पर्णो पक्षौ यत्य स त्वं सुपर्णोऽसि व्रिराडादिमावमा- 
प्रस्य ते तव च्रिवृन् स्तोत्रीयानवकं शिगो भवति । गायत्रं समिव ते चक्षुः 
भवति । तव आत्मा मघ्यरारीरं अवदिएटस्तौमसहस्ं भवति । वामदेव्यं साम 
ते तनूः मवति । बहव रथन्तरं च बृहद्रथन्तरे सामनी ते पक्षो भवतः | 
ते पुच्छं यज्ञायल्ञिय साम भवति । नानाषछछन्दांसि तव अद्खमानि भवन्ति | तव 

विश्रमणहेतुधिष्णिया अपि छन्दस्येव मवन्तीयधः । तव शफाः खुरा यजूषि 
तदचश्च भवन्ति । अनुक्ताङ्गमशथवणवेदो भवतीति वेदितव्यम् । यतस्त्वं गरुत्मान् 

सुपर्णोऽसि अतः त्वं दिवं गच्छ सुवः पत इति सुवग्रहणं चतु्दरामुवनस्यो- 
पठक्षणार्थ, विरादृसूत्ेश्वरात्मना सरवैव्यापको मतरेयथः । सुपणगतविरोषांशापाये 

सुपर्णस्य निरविरोषव्रह्मरूपत्वं सिद्धमियथः ॥ ११-१२ ॥ तत् स्त्य 
के, ई 

विषहरवीजम् ॥ १३-२३ ॥ कि वहूना-- अनन्तेति ॥ २४ ॥ 
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1 1 ५ भ, = वज्जीवं ५ य॒ इमां ब्रह्मविचयाममावा'ह्यायां पठेच्छृणुयाद्वा यावज 

न रिसन्ति सर्पाः । अष्टो ब्राह्मणान् ग्राहयित्वा तृणेन मोचयेन् । 

दातं ब्राह्मणान् ग्राहयित्वा च्युषा मोचयेत् । सहसं ब्राह्मणान् 

ग्राहयित्वा मनसा मोचयेत् । सर्पान् जले न मुञ्चन्ति | तृणे न 

मुञ्चन्ति । काष्ठान् सृन्चन्तीत्याह मगवान् व्रह्यत्युपनिषत् ॥ २९ ॥ 

एवं अपरत्रह्मविद्यया स्पादिविषतो भीतिम॒त्स॒ज्य नि्विरोपन्रहयज्ञानसाध- 
नानु्ठाननिष्पनत्रह्वियाप्रादुर्मावसमकाटं विद्रान् ब्रह्मातिम्कतिसामान्यविषम्रा- 
सनिष्प्रतियोगिकन्रह्ममात्रामृतरूपेण अवरिष्यत दय्थः । इत्युपनिषच्छ््दः 

गरुटोपनिषत्परिसमाप्यथः ॥ 

श्रीवामुदेवेन्द्रिष्योपरनिपद्रह्ययोमिना | 
गरुढोपनिपच्याख्या टिखितेश्वरगोचसा | 

गरुडोपनिपह्याख्याग्रन्थोऽरीतिरितीरितः ॥ 

इति श्रीमदीशायष्रेत्तरशतोपनिषच्छास विवरणे द्रययिकरशतसङ्खयापूरक 

गरुडोपनिषद्विवरण सम्प्र्णम् ॥ 

`स्या-अ१,अ>,क, र. 



गोपारतापिन्युपनिष्त् 
भद्रं कर्णभिः--इति शान्तिः 

गोपालप्रव॑तापिनी 
प्रधमोपनिपन् 

मङ्गलाचरणम् 

सचिदानन्दरूपाय कृप्मायङ्धिषटषकारिणि । 
नमो वदान्तवेद्याय गुर बुद्धिमराक्िणे ॥ १ ॥ 

श्रीमत्पयपदागारं सविरोपतयोज्वद्टम् | 
प्रतियोगिविनिमुक्ते निविरोपं हरिं भजे ॥ 

इह॒ खट अधवणवेदप्रविभक्तेयं गोप्राढतापिन्युपनिपत् सविरोपत्रह्मसा- 
प्राज्यप्रकटनव्यग्रा निप्प्रतियोगिकनिविरोपत्रह्ममात्रपयवसना विजयते | अस्याः 
स्वल्पग्रन्थता विवरणमारभ्यते । मौनिमण्डट्त्रह्मणोः गोपीमण्डलटुर्वाससोः 
ब्रह्मनारायणयोश्च प्रक्षप्रतिव चनरूयेयमाख्यायिका विास्तुय्थां । विद्याऽऽदौ 
मङ्गठं दुवन्याख्यायिकामवतासयति-- सच्चिदानन्देति । अदतजटदुःख- 
प्रप्चप्रासः सचिदानन्दः । स एव कुपिररव्धवाच्यस्वातिरिक्तप्रपचजातं 

1 कर्मणे--अ, 
6 
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मुष्णाति स्वावरोषतया ग्रसतीति कृष्णः । स्वभक्तजनं आ[अ]जिष् 
आविद्यकदुःखविरकं करोतीति आ[अ]हिषकारी । वेदान्ता उपनिषदः 

तत्प्रमाणसिद्रत्वात् वेदान्तवेद्यः । सवप्राणिहितापदेष्रत्वात् गुरुः । बुद्धिपरत्ति- 
सहस्रमावाभावेक्षितृत्वात् सवप्रयगात्मतया वुद्धिसाक्षी । तस्मे उक्तविरोषण- 
विरिष्टाय कृष्णाय नमः | नमःराव्दः कष्णात्मनोरमेद्रयोतकः, ¢“ नमस्त्यैक्यं 
प्रवदेत् ? इति श्रुतेः ॥ १ ॥ 

गोपाटक्रष्णस्य परमदेवत्वम् 

ॐ मुनयो ह वे त्राद्मणमूचुः--कः परमो देवः । कुतो 

मृत्युर्िमेति । कप्य विन्ञानेनाखिलं वित्नातं मवति । केनेदं विश्च 

संसरतीति ॥ २ ॥ 

तदु होवाच ब्राह्मणः क्णो वे परमं दैवतम् । गोविन्दा- 
नमृत्युरविभेति । गोपीजनवहभन्नानेनेतद्विजञातं मवति । स्वाहेदं विशव 

सरतीति ॥ २ ॥ 

एवं प्रयग्ब्र्क्यटश्चणं मङ्गलं कत्वा आख्यायिकां गोपालव्रह्मविद्या- 
मवतास्यति--ओमिति । ओं आङ्कारार्थं व्रह्म तदतिरिक्तं न किंचिदस्ति इति 

मननरीखाः मुनयः नारदादयः विदितत्रह्यतच्वा अपि खवज्ञटोकोद्धरणं कतव्यमिति 
मनीपया ब्राह्मणं ब्रह्माणं प्रत्येवमूचुः । किमिति? कः परमो देव इति ॥ २ ॥ 
नारदादिमुनिभिः एवं पष्ट व्रह्मा गोपाटमन्त्रराजविदयया उत्तरमाचष्ट-- 
तदु होवाच ब्राह्मण इति । किमिति ! कष्ण इति । स्वभक्तपटरख्खातिसिकतास्ति- 

त्वविभ्रमकपषणात् कृष्णो वै प्रसिद्धः परमं देवतं, ८८तं देवतानां परमं च 
देवतं 7” इति श्चुतेः । “कः परमो देवः” इति प्रक्नमपाक्रय °कुतो मृत्युः 
विभेति? इति प्रश्नमपाकरोति--गोविन्दादिति । गोभिः गीर्भिः तच्वमस्यादि- 
महावाक्यततिभिः स्वातिरिक्ताविदयापदतत्कायजातासंमवप्रवोधसिद्धं नह्य निष्प्रति- 
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योगिकस्वमात्रमिति व्रिन्द्त उपरम्यते इति गोविन्दः तस्मात् गोविन्दात् 
स्वासक्त मृति नयतीति मत्युः सखातिगिक्तास्तित्यविश्नमः विभेति । गोविन्दस्य 

निष्प्रतियोगिकादितीयत्वं मृत्योः भीहेतुसियिथः, "(मीषाऽस्माद्रातः पवते "" 

इवयादिश्रुतेः । कस्य विक्गानेन यचि विज्ञातं मवतीति प्रशचोत्तरमाह--गोपीति | 

स्वातिरिक्तास्तित्वश्नमं नामरूपाम्यां गोपायतीति गोपी, यद्रा-- स्वमात्रं ब्रह्म गो- 

पयति आब्रणोतीति गोपी माया । तदविदयांऽरातो जनित्वा तद्धि्यांऽशतो नश्यतीति 
स्वातिरिक्तास्तित्वविभ्रमरूदमूखस्वातिरिक्तप्रप्चो गोपीजन इत्युच्यते । तद्भावा- 
भावावभासकप्रयगभिनव्रह्मात्सना तह्टयाधिकरणततया मार्तीति गोपीजनवह्भः 

प्ररमात्मा सखाधिटरेयप्रपञ्चविटधसपिक्प्रसक्तायिषएरानत्वासंमवप्रवाधसिद्रा निष्परति- 
यागिकस्मात्रमिति तञज्ञानेन एतत् सवमाविद्यकं जगन्निष्प्रतियागिकामावरूपतया 

विज्ञातं भवति, निष्यरतियागिकव्रह्यमात्रमवरिष्ट भवतीलयथः । केनेदं विश्वं 

संसरतीति प्रश्नोत्तरं तु - 

या च प्रागात्मनो मे मा तथाऽन्ते च तिरस्करता | 
ब्रह्मवादिमिर्रीता सा मायेति विवेकतः ॥ 

इति श्रुतिः निष्प्रतियोगिकभावरूपत्रह्ममात्रातिरकेण काट्त्रयेऽपि नास्त्येवेति यां 
सुश्राह सेयं स्वाहा माया तया इद् विश्च जीवजातं संसरति संसारवत् 

मवतीयधथः ॥ ३ ॥ 
गोपाठकरष्णस्वरूपनिरूप्रणम् 

तदु टोच॒ ;-- कः कष्ण; | गो विन्द्श्च कोऽपाविति । गोषी- 

जनवह्धमश्च कः । का सखवाहेति ॥ ४ ॥ 

ताजुवाच व्राह्मणः--पापक्रषणो गो मूमिवेद्व्रिदितो गोपीनन- 
विद्याकलाग्पीप्रेरकः । तन्माया चेति सकर परं ब्रह्मैव तत् । यो 

ध्यायति रसति मनति सोऽखतो भवतीति ॥ ९ ॥ 

` पिप्र-अ १, क. भिपर-अ. 
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एवं ब्ह्ोक्तार्थं निरम्य विरोषावुमुत्सया मुनयः प्रच्छन्तीयाह-तदु 
होचुरिति | तत् तदुक्तार्थं उ ह प्रवत् उचुः | किमिति ! कः कृष्ण इति ॥ ४ ॥ 
एवं मुनिभिः पष्टः तानुवाच ब्राह्मणः । किमिति! पापकरषणः इति | 
सचिदानन्दात्मना अनरतजडदुःखात्मकप्रापकषगात् पापकषेणः कृष्णशब्दार्थः । 
गोविन्दरब्दा्थस्तु गोभूमिवेदविदित इति । गोभिः वेदैः विदितत्वात् गोविन्द 
इयथः । गोपीजनवद्टभराव्दाधमाह--गोपीति | गोपायन्तीति गोप्यः पाटन- 
दाक्तयः तासां जनः समूहः । खातिरिक्तविदयाऽविद्याकटाजातं पिवति ग्रसतीति 

गोपीजनविद्ाकलापी, वियाकलापः अस्यास्तीति वा, प्रेरकः सवन्तर्यामित्वात् | 
प्वाहाखरूपमाह-- तन्माया चेति| तया हि खाज्ञटोकः संसरति | कट्या 
सहितं सकर रउवट्मीश्वरख्यं वस्तु स्वगतविदोपांशापाये परं ब्रह्मेव तत् | 
तद्धयानादिफल्माह-- यो ध्यायतीति ॥ ५ ॥ 

गोपालक्रष्णकूपविराषध्यानम् 

ते होचुः करि तदप किं रसनं किमाहो तद्धननं तत्रव 

विविदिषतामाख्याहीति ॥ £ ॥ 

तदु होवाच हैरण्यो गोपवेषमध्राभं कल्पद्रमाभितम् ॥ ७ ॥ 

तदिह छाका मवन्ति-- 

सत्पुण्डरीकनयनं मेघामं वेद्यताम्बरम् । 
द्विसृन ज्ञानस॒द्राऽऽदट्ये वनमालिनमीश्वरम् ॥ ८ ॥ 

गोपगीपीगवावीतं सुरद्रुमतङाश्रयम् । 
दिव्याङकरणोपेतं रल्पङ्कनमध्यगम् ॥ ९ ॥ 
कालिन्दीनलक्ष्टोटस्खिमास्तसेवितम् । 
"चिन्तयन् चेतसा कृष्णं सक्तो भवति संसखतेः ॥ १० ॥ इति ॥ 

` चिन्तयेत् च-अ. 
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ध्यानादिवुभृत्सया पुनस्ते प्रच्छन्तीयाह-- ते होचुरिति ॥ ६ ॥ तत्र ध्येय्वरूपमाह--तदु होवाचेति । तन् तत्र परश्षत्रये हिरण्यगभघ्य किष्णोरपत्यं 

हैरण्यो व्रह्मा घयेयरूपं उवाचेय्ैः । वेषमत्रिण गोपो न कृयत इति गोपवेषं, 
अपो त्रिभ्तीयभ्रः समुद्रः तद्रदाभा यस्येति अभास समुद्रवत् गंभीरमियथः | 
कृल्पद्रमाधरितं स्वे [सव] प्सिताथदवेदान्तवेद्यच[ श ]रएणत्वात् , खस्य कर्माध्यक्ष- 
त्वेन भक्तस्येम्ितारथ[द्]त्वादियत्र--“ सरधैमूतान्तरात्मा कमाधघ्यक्षः 2 इति 
श्रुतेः, ““ फल्मत उपपत्तेः इति न्यायात् , ८ छमते च ततः कामान् मयैव 
विहितान् हितान् ” इति स्मृतेश्च ॥ ७ ॥ ाह्यगोक्तार्भं मन्ता अप्यनुवदन्तीयाह 
तदिहेति ॥ ८ ॥ गोपायतीति गोपो जीवः, गोपी माया, गावो वेदाश्च, तेः 
आवीतं आश्रितम् ॥ ९ ॥ इतिशब्दो घ्यानसमाघ्यधः ॥ १० ॥ 

गोपाल्करष्णमन्त्रजपः 

तस्य पना रसनमिति--नटभूमीन्दु 'संपातकरामादिक्ष्णाये- 
त्येकं पदम् । गोविन्दायेति द्वितीयम् । गोपीजनेति तृतीयम् । 
बह्धमायेति तुरीयम् । खाहेति पञ्चममिति ॥ १ १ ॥ प्चपदं जपन् 
पचचाङ्गं॒दयावाभूमिसूर्ाचन्दरमश्साग्निस्दरूपतया ब्रह्म संपद्यते ब्रह्य 
पपद्यत इति ॥ १२ ॥ 

तदेष -छोकः-- छीमित्येतदादावादाय कृष्णाय गोविन्दाय 
भ, (= र र त ५ पो गापीजनवछ्ठभायेति चृहन् भानभ्याप्तक्रदुचरे्योऽपो गतिसतस्यास्ति 

मङ्श्ु नान्या गतिः स्यादिति ॥ १३ ॥ 
्वितीयप्रश्नाधमाह-- तस्येति । तस्य कष्णाख्यत्रह्मणः रसनं पञ्चपद- 

जपनमिति । जर ककारः भूमिः टकारः ईकारः इन्दुः अनुखारः तं संपातरूपं 
` संपाताकाय कृ--अ. “ साधितद्रू-अ१,अ २, क. 
° ब्रह्मन्-अ, अ २, क, उ १, 
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कामवीजं ८ क्क ' इति वीजेन साकं कृष्णाय इयादि पचपदं भवति ॥ ११ ॥ 
मन्वजपात्मकाक्तरसनस्य फठमाह---पच्चपदमिति | पच्चपदं जपन् सुमु्षुः 
द्ावाभूम्यादिपच्चादगविदिष्ट वराजर्पं तदरुपतया संपद्यते । आद्रत्तिः प्रथमो- 
पनिषत्समाप्यर्था ॥ १२ ॥ उक्तरसने मन्त्रसंवादमाह--तदेष श्लोक इति | 
^“ छी "' इत्येतन् आदाबादाय ततः कृष्णायेयादिपद चतुष्टयं, स्वाहेयर्थे बहन् 
भानल्य इति; आहय पञ्चपदं यः [अ |सकृदुचरेत् तस्य मह्भ रीप्र 
पञ्चाङ्गत्रह्मरूपा गतिः भवतीति सामान्यफलमेतत् । मन्त्रोक्तार्थानुसन्धानपूरवकं 
जपतः निविरोषन्रह्यभावापरत्तिः मुख्यफटम् | न कदाऽपि अन्या गतिः तस्य 
स्यात् | इतिर्राव्धा रसनमनमात्यथः ॥ १३ ॥ 

गोपालक्रृष्णभजनम् 

भक्तिरस्य भजनम् । तदिहामुघ्रोपाधिनैरादयेनामुष्मिन् मनः- 

"कल्पनम् । एतदेव च नैष्कर्म्यम् | १ ॥ 

कृष्णं तं विप्रा बहुधा यजन्ति गोविन्दं सन्तं बहूधाऽऽराधयन्ति। 

गोपीजनवह्भो सुवनानि दपर स्वाहाश्ितो -नगदैनत्सुरेताः ॥ 
एष्य, ( (~ ४ ७ वायुयथेको सुवनं प्रविष्टो जन्येनन्ये पञ्चरूपो बभूव । 

सः, _ (~ 9) ५ 

कृष्णस्तथेकोऽपि जगद्धितार्थं शब्देनाौ 

पञ्चपदो विभाति ॥ इति ॥ १६ ॥ 

विमाहो तद्रजनं इति पश्चोत्तरमाह--भक्तिरस्येति । दासोऽहं साऽहं 
इति वा अनन्यभावापननेयं भक्तिः; ^“ खलखल्पानुसंधानं भक्तिरियमिधीयते ? 
इति स्मृतेः । मजनसाधनमाह-- तदिति । एवं भजनमेव सैष्कर्म्यं ज्ञान- 
मिथः ॥ १४ ॥ मजनोपायमाह--कृष्णमिति । यः सर्वात्मतया प्रसिद्धः तं 

" कल्पितम्--अ २. ˆ जगदतत्-अ, अ१,यु. 
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कृष्णं विपश्चितो विप्राः वहुधा द्रव्ययज्ञादिज्ञानय्ञान्तेः यजन्ति गोविन्दं सन्तं 
वहुधा श्रवणादिभिः आराधयन्ति महामण्डूकादिकूर्मादिरोषात्मना | गोपीजनवह्भो 
भुवनानि दध्रे । यद्रा-सर्वारोपाधिकरणविश्वविराडत्रायात्मना भुवनोपटक्षिता- 
विद्यापर्दतत्कार्यानन्तकोटिव्रह्माण्डानि दप्रे ध्रतवानि्य्धंः । किच-- स्वाहेति | 
स्वादारशब्दवाच्यमायाश्चितनः सन् जगन् खाविदाप्रदं एनन् अचाख्यत् सृष्टिकाठे 
मायायां सुश्रु रेतावीजं यस्य सोऽयं सुरेताः; “° इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इईैयते ?, 

८८ रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव 2, “५ मम योनिमहद्र् तस्मिन् मर्गं दधाम्यहम् > 
इति श्रुतेः; स्मतेश्च ॥ १५ ॥ खमक्तमजनाय मगवान् पञ्चपदात्मना मवतीति 

सदश्रन्तमाह-- वायुरिति । यथा मुख्यप्राणात्मको वायुरेकोऽपि भुवनं 
अविद्यापदप्रविभक्ततरह्माण्डपटटं प्रविष्टः सन् जन्येजन्ये प्रतिरारीरं प्राणापानादि- 
मेदेन पश्वरूपो वभूव तथवेकोऽप्यसौ कृष्णो जगद्धितार्थं गोपाट्वियाऽऽ- 
त्मकराब्देन पञ्च पदानि यस्य पच्चपदौो विविधं भाति प्रकाते । इतिरब्दो 
मन्तपरिसमाघ्यथः ॥ १६ ॥ 

द्वितीयोपनिषत् 

गो विन्दपूजाप्रकारः 

ते होचः--उपासनमेतस्य परमात्मनो गोविन्दस्यासिष्टा- 

धारिणो ब्रृहीति ॥ १७ ॥ 
तानुवाच--यत्तप्य पीठे हैरण्याष्टपटारामम्बुनं तदन्तरालि- 

काश्नटा्युगं तदन्तराटाद्यणाखिद्वीनं कृष्णाय नम इति बीजाद्वं 

सत्रह्माणमादायानङ्गगायत्रीं यथावद्वयाशङिल्या भूमण्डलं शुवयवेष्टित 

कृत्वाऽङ्गवासुदेवादिरुकिमण्यादिश्वशक्तीन्द्रादिवसुदेवादिपा्ादिनि - 

" छधा--अ, अ १. ° नल्करास्--अ २, क, उ, मु. नलकाल्ल--भ. 

* छ्ख्यि भू-अ२,क. “स्वशक्ति नन्दादि-अ, अ १, अ २, क, उ, 
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ध्यावीतं यजेत् सन्घ्यापु प्रतिपत्तिमिस्पचरेः । तेनाप्याखिटं 
भवत्यखिटं भवतीति ॥ १८ ॥ 

तदिह छोका मवन्ति-- 

एको वशी स्वंगः कृष्ण ईड्यः एकोऽपि सन् बहधा यो विभाति । 
तं पीठगं येऽनुमनन्ति धीराम्तेषां सिद्धिः राश्वती नेतरेषाम् ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् 
तं पीठगं येऽचुमजन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥२०॥ 
एतद्विष्णोः परमं पदं ये नित्योदचयुक्तास्तं यजन्ते न कामात् | 
तेषामपरौ '्गोपरूपः प्रयननात् प्रकारायेदात्मपदं तदेव ॥ २१ ॥ 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो भविचास्तस्मै गोपायति स कृष्णः। 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकारं सुमृष्ठः शरणं त्रनेत् | २२ ॥ 
ओङ्कारेणान्तरितं ये जपन्ति गोविन्दस्य पञ्चपदं मनुम् । 
तेषाममो दयेदात्मरूपं तसान्मुमृश्चरम्यसेनित्यशान्त्ये ॥२३॥ 
“एतसादेव श्पञ्चपदाद्मूवन् गोविन्दस्य मनवो मानवानाम् । 
दशाणायास्तेऽपि संक्रन्दनाचरभ्यस्यन्ते मूतिकमिरय॑भावत् ॥ 

““ गोविन्दं सन्तं वहुधाऽऽराधयन्त "” इत्युक्तं, तत्प्रकारं प्रच्छन्तीयाह 
--त इति ॥ १७ ॥ एवं नारदादिमुनिभिः प्रः तत्पूजापीटं प्रकटयति- 
तातुवाचेति | तान् प्रति ब्रह्मा उवाच | किमिति ? यत्तस्य गृहे क्षाछ्ठितं पीठं 

` कामान्-अ २. “ गोपरूपोप्र--अ, अ २, क. 
° विदां त-अ, अ २, क. ˆ एतस्मा एव-- अ, अ १, क. 
° पश्चपदा अ-अ. 
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स्थापयित्वा हैरण्याष्टपखारं सोवर्णाष्टदठं अम्बुजं स्थापयेत् सुगन्धचन्दनेन 

टिखेत् । तदन्तराच्छिके तस्य कमटस्यान्तराकछिकि अन्तराच्छप्रदेरो अनटाखयुरम 
त्रिकोणद्रयं संपुटितं षट्कोणं टिखेदियथः । तदन्तरा्छादयर्णेति तस्य षटूकोणस्य 
अन्तराक्मध्ये कामवीजं साधकनाम च छिखेदिति रोषः । तदुक्तं सनत्कुमार 
संहितायां - 

कणिकायां टिखेद्रहि पुटितं मडग्छ्रयम् | 
तन्मध्ये विलिखेत् वीजं साध्याख्यं कम्[काम | संयुतम् ॥ इति ॥ 

कृष्णाय नम इति वीजेन कामवीजेन च आदयं षडश्रसन्धिषुं षडक्षरं छिखित् , 
८८ षडश्रसन्धिषु 2 इति क्रमदीपिकोक्तेः । सब्रह्माणमिति- पूर्वट्चितकणि- 
कास्थमनङ्गवीजं सव्रह्माणं षट्कोणस्य पूरवनेऋयवायव्यकोणेषु श्री "` इति 
वीजमष्टादाक्षरमन्त्रोपेतं आदायेयथः । मन्त्ष्रौर भेदात् मन्त्रो ब्रह्मा । तदुक्त 

संहितायां “ततः रिष्टा्णैः सकामं वेष्टयेत् विधिरिति षटूकोणस्य प्रवनेकय- 
वायव्यकोणेषु श्रीं इति वीजं ट्खित् अग्रेयपश्चिमेरानकोणेषु ह इति वीजम् °? 
लिखेदिति रोषः, ^“श्रियं षट्कोणेषु इन्द्रनि्तिवायुषर। आलिख्य विङिखेन्मायां 

वहिवारुणदयटिणु 2 इति संहितोक्तेः । अनङ्कगायत्रीमिति अष्टदव्केसरें दं 

प्रति वर्णत्रयं विखिखेत् । अनङडगगायत्री तु-- “° कामदेवाय विद्महे पुष्पवाणाय 
धीमहि । तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात् 2 इति । पुनस्तत्रैवाष्टदरेषु अष्टाचत्वारि 

दादक्षरं काममाटामन्त्रं प्रतिदकं षटूषडक्षरं कमेण वि्िखित् । माटामन्त्रस्तु 

८८नमः कामदेवाय सवेजनप्रियाय सवजनसंमोहनाय ज्वर ज्वर प्रज्वट प्रज्वख 

सवजनस्य हृदयं मे वं कुर् स्वाहा ? इति। अष्टदकोपरि वृत्तं कृत्वा मातृकाऽक्षरेः 

वेष्टयेत् । तथा च संहितायां 

अक्षरैः कामगायत्रया वेष्टयेत् केसरे सुधीः । 
काममाटामनोर्वर्णैः देष्वष्टसु मन्तवित् । 
किखेत् गुहाननैर्मुक्तिः मातृकां तद्रहिख्खेत् ॥ 

|| 
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इति । भूमण्डलं शूखवेष्टितं छरत्वेति, ^“ भूगृहं चतुरश्र स्यादष्टवज्रयुतं मुने ” 

इति संहितोक्तेः । अस्य धारणायन्तरत्वात् साध्यादिरेखनमप्यादावसूचयत् | 
अत एव घारणाविधानं तत्फटं च संहितायामुक्तम्- 

हृत्वा सहस्रमाज्येन यन्त्रे सम्पातप्रवकम् । 
मार्जयित्वाऽय॒तं जघ्वा धारयेयन्त्रमुत्तमम् । 
त्रटोक्येश्वयमाप्नोति देवैरपि सुप्रजितः ॥ 

इयादि । यदा तु प्रूजाऽर्थ यन्त्र क्रियते तदा तु प्रवं मण्टपादिपृथिव्यन्तं प्रूजयेन्। 
कणिकोपरि-- 

अभ्यादिपीरपदेषु धर्मादीश्चतुरो यजेत् । 

चतुषु पीटगात्रेषु घर्मादीश्वतुरो यजेत् ॥ 
कणिकायां ततोऽनन्तं प्मान्ते च ततो यजेत् | 
तारवर्णप्रमिनानि मण्डटानि क्रमात्ततः ॥ 
सत्वं रजस्तम इति यनेदात्मचतुष्टयम् । 

आत्माऽन्तरात्मा परमात्मा ज्ञानात्मेति ते क्रमात् ॥ 

विमलोत्कषिणी ज्ञानक्रियायोगेति पञ्चमी । 
प्रह सया तथेरानाऽनुग्रहा नवमी स्मृता ॥ 
प्रागाद्य्टसु पत्रे कणिकायां यजेन्मुने ॥ 

ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगपीठात्मने नम 
इति पीठमन्त्रं पद्मस्योपरि विन्यस्य-- 

ततः पीठं समम्यच्य देवमावाह्य नारद । 
अर््यादिधूपदीपादीन् उपचारान् प्रकल्पयेत् ॥ इति ॥ 

अथावरणपूजां कुयात् । तत्र प्रधमाव्ृतिस्तु--अग्रीदासुरवायन्यपुरःु्षु ह् 

हृदयाय नम इघ्यादिषडङ्कानि पूजयेत् | एवमड्गावरणं संप्रूज्य द्वितीयावरणं 
संपूजयेत् । अष्टपत्रेषु पादि चतुर्दिक्षु वासुदेवसङ्षणप्रयुमानिरुद्रान् पूजयेत् । 
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अग्रेयादिचतुर्विदिश्चु रान्तिश्रीसरखतीरतीः प्रूजयेत् । त॒तीयाव्रतिस्तु अष्दके 
ूर्वादिक्रमेण रुकिमिण्यादिस्वरदाक्तीः प्रूजयेत् | रुकिमणी सलयमभामा जाम्बवती 
नाग्रजिती मित्रविन्दा कालिन्दी रक्षणा सुशीला चेति श्रीकृष्णराक्तयः | 
चतुथपश्चमायावरणमाह--इन्द्रादिवसुदेवादि पाथांदीति । अत्र वसुदेवाद्यावरण- 

मेव चतुर्थं॑वोध्यम् । पर्दे ॐ पीतवर्णाय वसुदेवाय नमः, आग्नियदके 
यरोदायै कनकाभाये, दद्षिणदके नन्दाय कधूरगोरवर्णायः नेर्नरतदठे राधाम 
कुङ्कुमगौरवणीये, पश्चिमदठे देवाय शद्धुन्दधवटाय, वायव्यदके कठापर्यामाये 
सुमद्रयि, उत्तरदके मोपिभ्यः, ई्डानद>े गोपीम्यः | पञ्चमपाधाद्याइतिस्तु-- 
अयुनदारुकविष्वक्सेनसायकिगरुडनारपवतान् प्रूजयेत् । षष्टनिध्याया- 
वृतिस्तु-- पर्वादिकमेण इन्द्रनिधये नीटनिघये मुकुन्दनिधये मकरनिधये पथिमे 

अनन्तनिधये कच्छपनिधये वियानिधये ईशाने पञ्चपरमानन्दमोक्षनिधये नमः । 

सप्तमन्द्रादतिस्तु- ्वादि्रमेण इन््रायष्टदिक्याखकेम्यो नमः, पू्वरानमध्ये 

ब्रह्मणे, निक्ऋतिपश्चिममध्ये आदिरोषाय । अष्टमवजादयाव्रतिस्तु-पवादिक्रमेण 

वज्ायायुधेम्यः । एतैरद्गावरणादिवज्नावरणान्तैः आवीतं भगवन्तं यजेत् | 

एवं देवं त्रिसन्ध्यासु षोडशोपचारे: पूजयेत् । तेन आनेन अस्य 

परुषा्थचतुष्यं अख्िकं भवति । आवृत्तः द्वितीयोपनिषत्समात्यर्था ॥ १८ ॥ 

उक्तोपासनानुकूमन्वा अपि भवन्तीयाह-- तदिह शोका भवन्तीति । यस्य 

वरो निखिकं वर्तते स वशी | रिष्टं कठवल्ल्यां व्याख्यातम् ॥ {९-२९० ॥ 

पूर्ववन्मन्त्रान्तरमाह-- एतदिति । ये साधकाः एतद्विष्णोः यन्तात्मकं परमं 

पदं नित्योदयुक्ताः सन्ततत्नद्राभक्तिविरि्ठाः सन्तस्तं यजन्ते निष्कामधिया 

सम्यगाराधयन्ति न तु तस्मात् कामात् कामान् कामयन्ते तेषामस गोपरूपो 

हरिः खछ्वरूपं प्रकाशयेदियर्थः ॥ २१ ॥ खात्मपदप्रददोनतः किं स्यादित 

तद्धावापत्तिः स्यादियाह--य इति। थः कृष्णः पू सृष्टिसमये ब्रह्माणं विदधाति 

यस्तस्मै वेदान् धारयति यः प्रख्ये बिद्या वेदान् पयोधौ मत्स्या्चवतरिण 

गोपायति पुनस्तस्मा उपदिङाति तं ह देवमात्मबुद्धिपरकाश प्रयं मुः 

रारण ब्रजेत् । तच्छरणतः स एव तं मोचयतीयत्र-- 

¢ 0 हप ~ 4 
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सर्वधर्मान् परिसज्य मामेकं इरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

इति भगवद्वाक्यं मानम् ॥ २२ ॥ प्रकृतपरच्चपदस्य प्रणवयोगतो रसनफटमाह-- 

ओमिति । गोविन्दस्य पञ्चपदं ओङ्कारेणान्तरित संपुटितं कृत्वा ये जपन्ति 
तेषां असौ भगवान् स्वात्मरूपं दशेयेत् । यस्मादेवं तस्मान् सुमुश्चः 

नियशान्त्ये गोविन्दस्य पचपदं मल नियमम्यसेत् जपेदियथः ॥ २३ ॥ 
एतस्मात् अन्ये मन्त्राः वभूवुसियाह--एतस्मादिति । एतस्मान्, गोविन्दस्य 
पच्वपदमन्त्रात् अव्ये दश्ाक्षराद्या मनवो मानवानां सनकादीना स्फुरिता 

जभूवु;ः । ¢ संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः ₹उातं सेना अजयत् साकमिन्द्रः "' 
इति श्रुतिसिद्रसंकन्द नाद्यः इन्द्रादिदेवेः भूतिकामेः यथावन् अभ्यस्यन्ते । 
ते मन्त्रा अपि कृष्णपदप्रापका एवेयधः ॥ २९ ॥ 

तृत्तीयोपनिषन् 

सष्टिसाधनमूतोऽष्टदशाणंमच्रः 

ते पप्रच्छुः । तदु होवाच--त्रह्ममवनं चरतो मे ध्यातः स्तुतः 

परमेश्वरः पराधान्ते सोऽबुध्यत । कोपदेष्टा मे परुषः पुरस्तादावि- 

बैमूव । ततः प्रणतो मयाऽनुङ्ूटेन हृदा मह्यमष्टादशार्ण॑खरूपं सृष्टये 

दत्त्वाऽन्तर्हितः । पन्ते सिदक्षतो मे प्रादुभूतिष्वक्षरेषु विभञ्य 

भविष्यज्नगदरुपं प्रकाशयन् तदिह कादापो छात् एथिवीतोऽभिर्बन्दो- 
रिन्दुस्तत्संपातात्तदके इति छीकारादसनं छष्णादाकारं खाद्वायुरुत्त- 

रात् सुरभिविद्याः प्रादुरकाषंमकाषमिति तदुत्तरात् शीपएुमादिभेदं 

सकरटमिदं सकरमिदमिति ॥ २९ ॥ 
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पुनसुनयः पञ्चपदखरूपमेव पृच्छन्ति- ते पप्रचछुरिति । तैः पृष्टः तदु 
होवाच । पगरधान्ते रात्र्यन्ते । ब्रह्मणः सवनं समयं चरतो मे ध्यातः स्तुतः 
परमेश्वरः परार्धान्ते रात्र्यन्ते स भगवान् अबुध्यत । कोऽयं मे मम उपदेष्टा 
पुरुषः पुरस्तादाविबेभूव । एवमाविर्भूय किं कृतवानियत आह- तत इति | 
य॒ एवं मत्पुरत आविवभूव स पुरुषः ततः तदनन्तरं मया अनुकरूटेन हदा 
प्रणतः सन् मह्यं अष्टादशार्णं मन्त्रं खस्वरूपमूतं स॒षटवर्थ दत्वा अन्तर्हितोऽमव- 
दि्थः । ततः कि इयत आह-पुनरिति । पुनः विश्वं सिसृक्ष॒तो मे 
्राुभूतेष्वकषरेषु भविष्यजगदूपे प्रकाशयन् गोपवेषधरो भगवान् पुरस्तात् 
प्रादुरभूत् । कि ठुवेनियत्र अष्टादशाकषरेषु भविष्यजगत् प्रकाङायन् मनोगोचरं 
कुवन् तत् तत्र जगद्रूप प्रकारिते सति इह अ्टादशा्षरषु कात् ककारात् 
आपो जटं, ठ्कारात् प्रथिवी, ईत ईकारात् अभिः, बिन्दोः अनुखारात् इन्दुः 
चन्द्रः; तेषां कादीनां संपातात् संशचेषरूपात् कारात् प्रसिद्धः अकः सूः 
इत्येतान् पञ्च असृजं, कृष्णायेति पदात् आकाशमसूजं, खाद्रायुरिति--खात् 
चिदाकाशात् शब्दराशिः वेदः, गोविन्दायेति पदात् वायुरियस॒जं, उत्तरात् 
पददवयात्मकात् गोपीजनवलमायेति पदात् सुरभिः कामधेनुः विद्याः चतु्दरोति 
प्रादुरकाष, तदुत्तरात् स्वाहेति पदात् खीपुरुषह्ठीवं च सकं स्थावरजङ्गमं 
प्रादुरकाषम् । अभ्यासः तृतीयोपनिषत्समाघ्य्थः । इतिराब्दः पञथ्पदार्थ- 
सष्ठिसमाघ्य्थः ॥ २९ ॥ 

चतुर्थापनिषत् 

स एव आत्मज्ञानसाधनभूतः 

एतस्यैव यजने चन्द्रध्वजो गतमोहमात्मानं 'वेदेत्योकारा- 
-छिकि मनुमावतंयेत् सङ्गरहितोऽभ्यानत् ॥ २६ ॥ 

` वेदयत्यो-अ, अ १,अ २, क. 

" ठीकं--अ, अ १. 
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तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्यन्ति सूरयः । 
दिवीव च्ुराततम् ॥ २७ ॥ 

तस्रदनं नित्यमावतयेन्नित्यमावर्तयेदिति ॥ २८ ॥ 

न॒ केवट सष्टि्ाधनभूतोऽयं मन्तः, कितु महेश्वरस्य आत्मज्ञान 
प्रदोऽपीयाह--एतस्येति । एतत्पचपदयजनतो हि चन्द्रध्वजः चन्द्रमोटीश्वरः 
विगक्छितिघातिरिक्तमोहमात्मानं वेद् वुवुघे इति कारणात् इदानीन्तनोऽपि 
ओङ्काराक्रिके प्रणवसंपुटितं अशदशाक्षरमलु फलसङ्गरहितः सन् आवयत् 
तेन चावतनेन अभि प्रयक्षं परमात्मानं आनत् आनयदिय्थः ॥ २६ ॥ 
तत्स्वरूपं विशदयति-- तद्विष्णोरिति । यत्पद सदा सूरयः खावरोषधिया 
परयन्ति तद्विष्णोः परमं पदं निग्रतियोगिकव्रह्मात्रं व्याप्य सत्वे दिवीव 
स्वे महिक्षि चष्षुः प्रकाशमात्र आततं व्यापकं भवति ॥ २७ ॥ यस्मादेवं 
तस्मात् विष्णुपदाप्िहेतोः अष्टादग्ाक्षरमन्त्रं नियमम्यसेत् । अव्रत्तिः 
चतुथोपतिषत्समाघ्यर्था ॥ २८ ॥ 

पच्चमोपनिषन् 

मनच्रगतपच्चपदेभ्यो जगत्सष्टिः 

तदाहुरके यस्य प्रथमपदादधूमिदवितीयषदाजं तृतीयपदात्तेन- 
शतुथपदाद्वायुश्चरमपदाद्योमेति वैष्णवं पच्चन्याहतिमयं मन्तं कृष्णा- 
वभासकं कैवल्यस्य सत्ये सततमावर्तयेत् सततमावर्वयिदिति ॥२९॥ 

तदत्र गाथाः-- 

यस्य प्रथमपादा्ुः द्वितीयात् स्षोद्धवः । 
तृतीयात्तन उद्धूतं चतुथादरन्धवाहनः ॥ ३० ॥ 

' सिद्धथै-म. 
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पञ्चमादम्बरोत्पत्तिस्तमेवेकं समभ्यसेत् । 

चन्द्रध्वजोऽगमद्िष्णोः परमं पदमव्ययम् ॥ ३१ ॥ 

ततो विद्धं विमरं विशोकमरोषटोभादिनिरस्तसङ्गम् । 
यत्तत्पदं पञ्चपदं तदेव स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ ३६२ ॥ 

अथ मन्त्रान्तरेण पञ्पदेभ्यो जगत्सृष्टि निरूपयति- तदाहुरिति । 
तन् तत्र अष्टादराक्षरेषु एके मुनय आहुः । यस्य पञ्चपदात्मकमनोः पश्चपदात् 
पञ्चभूतसृष्टिः स्यात् तं वैष्णवं पच्वव्याट्रयात्मकपचपादम्यं कृष्णावभासकं 
मन्त्रं कैवल्यस्य सूत्ये सततमावतेयेत् अम्यसेत् । अवृत्तिः पथ्चमो- 
पनिषत्समाप्यर्था ॥ २९ ॥ पूरवौपनिषदुक्तसृष्टो गाधाः काः भवन्तीयाह-- 
तदत्र गाथा इति । इत्येते गाथा मवन्तीयथः ॥ ३०-३१ ॥ पञ्चपदस्य 
जगद्तुत्वान्मुक्तिदायकत्वात् वस्तुतो निष्प्रतियोगिकचिन्मात्रप्यवसननत्वाच 
पञ्चपदात्मकोऽयं मनुः वासुदेव एवेलयाह-- तत इति । यत्तत्पदत्वेन चिन्मात्रमिति 

प्रसिद्धं तदेव पच्वपदं स दि तद्थरूपो वासुदेवः परमात्मा तदतिरिक्त न 
किविदस्तीयथः ॥ ३२ ॥ 

पच्चपदात्मकगोविन्दस्तुतिः 

तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्रहं पञ्चपदं बरन्दावनसुरभूरुहत- 

लाप्तीनं "सततं समस्द्रणोऽहं परमया स्तुत्या स्तोष्यामि ॥ ३३ ॥ 

ॐ नमो विश्वरूपाय विश्चस्थित्यन्तहेतवे । 

विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ३४ ॥ 

नमो विन्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे । 

कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ३९ ॥ 

` सततम-अ, 
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नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने | 

नमः कमलनाभाय कमरापतये नमः ॥ ३६ ॥ 

बहापीडाभिरामाय रामायाङुण्ठमेषसे । 
रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ३७ ॥ 
कप्वंशकिनाश्चाय केरिचाणूरघातिने । 

वृषभध्वजवन्द्ाय पाथमारथये नमः ॥ ३६८ ॥ 

वेणुनादविनोदाय गोपाटायाहिमर्दिने । 

काडिन्दीकृल्छोराय रोट्कुण्डल्घारिणे ॥ ३९ ॥ 
वह्छवीवदनाम्मोजमालिने तृत्तदालिने । 
नमः प्रणतपादाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ ४०॥ 
नमः पापप्रणाश्चाय गोवधेनधराय च | 
पूतनाजीवितान्ताय तृणावर्तासुहासिणि ॥ ४१ ॥ 
निष्कराय विमोहाय शुद्धायाडुद्धवैरिणे । 
अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ ४२ ॥ 
प्रसीद परमानन्द प्रप्रीद् परमेश्वर । 
आधिव्याधिमुजङ्खन दष्टं मामुद्धर प्रमो ॥ ४३ ॥ 

श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर । 
संसारसागरे मथ मामुद्धर नगह्रो ॥ ४४ ॥ 
केराव ङदाह्रण नारायण जनार्दन । 
गोविन्द् परमानन्द मां समुद्धर माधव ॥ ४९ ॥ 
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अतः पञ्चपदात्मके वासुदेवं स्तोमीयाह--तमिति ॥ ३३ ॥ कथं 
त्तोप्यसीयत आह-ओमिति ॥ ३४-४५ ॥ 

षष्ठोपनिषत् 

गोप्रालङृष्णध्यानजपभजनवषिधिः 

चेः ५ (~~ (~ * 

अथवं स्तुतिमिरारायामि तथा यूयं पश्चपद् जपन्तः 

श्रीकृष्णं ध्यायन्तः संसृति तरिप्यथति होवाच हैरण्यगर्भः ॥ ४६ ॥ 

अमुं पञ्चपदं मनुमावतेयेघः 

स यात्यनायासमतः केवट तत्पदं तत् ॥ ४७ ॥ 

अनेजदेके मनसो जवीयो 

नैनदेवा आभ्रवन् पूरवमषैदिति ॥ ४८ ॥ 

तस्मात् कछ्रृष्ण एव परमो देवस्तं ध्यायेत् तं रसयेत् तं यजेत् 

तं मनेत् ॐ तत्सदित्युपनिषत् ॥ ४९ ॥ 

एवं हिरण्यगर्भजो ब्रह्मा मुनीन् प्रति उवाचेयधः ॥ ४६ ॥ असुं पश्च- 
पदं वासुदेवात्मक मन्त्रं आवतेयेत् यः पुमान् सोऽयं अनायासतः केव 

वासुदेवाख्यं पदं याति ॥ ४७ ॥ यद्रासुदेवपदमुक्त तदेव मन्त्रोऽप्यनुवदति-- 
अनेजदिति । अनेजत् ध्योमवद चं सर्वत्र एकं मनसोऽपि जवीयो वेगवत्तरं 
तदेतत् पदं देवाः चक्षुरादीन्दरियाणि नाघ्रुवन चक्चुरादिव्यापारस्य मनोव्यापार्- 
रवकत्वात् । चक्षुरायपेक्षया मनो जविष्ठ, मनसोऽप्येतत्पदं जववत्तर, इयत 

हेतुः--पमैमधत् इति, वासुदेवपदस्य वाद्यान्तःकरणवृत्तिसहस्रभावामाव- 
प्रकाराकतया तत्प्रृत्तिनिव्रत्तिनिमित्तत्वात् । इतिराब्दो मन्तरसमाघ्यधः ॥ ४८ ॥ 
यस्मात् एतत्पदं निष्प्रतियोगिकचिन्मात्रपयवसन्नं भवति तस्मात् तत्पदाख्यः 

8 
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कृष्ण एव परमो देवः प्रकारमात्रत्वात् } तत्सशरूपं ध्यायेत् सद्या तन्मन्त्रं 

रसयेन् जपेत् , तमेव भजेन् प्रेमप्रवेकमाराधयेत् । कि तत्पदं इत्र ॐ तत् 
सत् इति रब्दत्रसप्रतिपा्मियथः । इतिराव्दः षष्ठोपनिषत्समाघ्यथः | 
उपनिषच्छब्दः प्रवतापिनीसमाघ्यथः ॥ ४९ ॥ 

क कोर ( का ® 

गापाखत्तरतापना 

दर्बसिसो व्रजखीभक्ना्हत्वम् 

एकदा हि त्रनलियः सकामाः शर्वरीमषित्वा सर्वेश्वरं गोपा 

कृष्णमूचिरे । उवाच ताः कृष्णः । अमुकरस्मै ब्राह्मणाय भक्ष 

दातन्यमिति । प्दु्वामस इति ॥ १ ॥ 

पूवतापिनीप्रकरितमन्त्रराजपश्चपदध्यानगसनविश्चुद्धान्तरस्य निर्विरोषत्रह्मा- 
तिभवेदिति प्रकटयितुं उत्तरतापिनीमवतारयति । गोपीगणमौन्यायाख्यायिका तु 

विद्यास्तुलयथां । आख्यायिकामवतारयति-- एकदा हीति । तामिः एवमुक्तो 
भगवानाह -- उवाच ताः कष्ण दति । सामाच्यत आख्यायिका सूचिता | 

विरोषतस्तामेव विररादयन् आदौ ख्रीणा वचनमाह--अमुकस्मा इति | कस्मा 

इन्यत्र--दुवासस इति छान्दसः दुर्वाससे दर्वारिन इयः ॥ १ ॥ 

कृष्णस्य अस्खलितव्रह्मचारित्वस्मरणेन तासां यमुनातरणम् 

कथं याम्यामो जट तीर्त्वा यमुनायाः यतः श्रेयो भवति । 

कृष्णति ब्ह्मचारीत्युक्त्वा मार्गे बो दास्यति यं मां स्मृरत्वाऽगाधा 

` ^ ता उवाच श्रीक्कष्णः ` इल्यधिकः (अ) कोर. 
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गाधा भवति यं मां स्मृत्वाऽपूतः पूतो भवति यं मां स्मृत्वाऽरती 

वरती भवति यं मां स्मृत्वा सकामो निष्क्रामो मवति यं मां स्त्वा 

श्रोचियः श्रोतियो भवति यं मां स्मरत्वाऽगाधतलस्पर्ररहिता 

अपि स्वा सरिद्राधा °्मवन्ति॥ २॥ 
(7 च रत्वा तद्राक्यं हि वे रौद्रं स्त्वा तद्वाक्येन तीर्त्वा तत्सोर्या 

हि वै गत्वाऽऽश्रमं पृण्यतमं हि वै नत्वा मुनि श्रेष्ठतमं हि वे रोर 

चेति ठन्त्वाऽ्मे ब्राह्मणाय क्षीरमयं घरतमयमिष्टतमं हि वे मृष्टतम 

हि तुष्टः सनात्वा मुक्त्वा हित्वाऽऽरिषं श्रयुन्यानुज्ञां त्वदात् ॥ २॥ 

पुनः स्रीणां वाक्यं कथमिति । कथं वयं यमुनाजलं अगाधं तीर्त्वा 
मनि यास्याम इति । तासां वाक्यमाकण्यं भगवानाह-- कृष्णेति । 
्रीकृष्णोऽस्खटितव्रह्मचारीति सकृत् उक्त्वा व्रजत, युष्माकं यमुना मागं 
दास्यति । कृष्णेति छान्दसः । कृष्णेत्युक्तितः कथं यमुना माँ दास्यति, 
कथमनेकाङ्गनामदनर्टीखराटी ब्रह्मचारी भवितुमहतीति राङ्ामुन्मूलयनाह-- 

य मामिति | सवा सारेत् सवाः सरितः ॥ २॥ यमा स्मृत्वा अपरतः पता 

मवतीति श्रुत्वा तद्वाक्यम् । हि निशितं वे स्मत । तास्तु गाप्यः श्रीकृष्णवाक्यं 

श्रुत्वा सामर्यप्रकटनवाक्येन भीताः सयः रौद्रं रूांराजं दृवाससं स्मृत्वा 

कुष्णोऽस्खटितव्रह्मचारीति स्मरणमत्रेण अगाधघामपि गाधीभूतां सूयजत्वात् 

सोया यमुनां तीर्त्वा पुण्यतमं तदाश्रमं गत्वा श्रेष्ठतमं दुर्वाससं रोदरं नत्वा । 

इतिराब्दो भोजनपूर्वचरणपरिसमाघ्यथः । अस्मे ब्राह्मणाय क्षीरमयमिलयादि 

विरोषणविरिष्टमनं दक्वा आराधयामामुः इयथः । सोऽयं मुनिः आभिः दत्तम 

रहितापि-अ, अ १ २ भवति--अ, अ २, क 

3 ^ प्रयुज्यान्नं ज्ञात्वादात् " इति पाठः आकरघु सर्वेषु टष्टोपि व्याख्यानुसारेणेवं 

व्यदयस्तः 1 
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भुक्त्वा स्वभुक्तावरोषमुच्छि्टमारम्या दत्वा तासां आशिषं कृत्वाऽथ गमनानु 
ज्ञामदात् दत्तवानियधंः ॥ ३ ॥ 

दुवसिसो निराहारत्वस्मरणेन तासां यमुनातरणम् 
थं ् * सो * ^~ € ता उचुः-- क्रथं यास्यामो वयं सौर्या तीर्त्व । स 

होवाच सनिः- दूर्वा रिनं मां स्त्वा वो दास्यतीति मार्भम् | ४ ॥ 

तेनेवमाज्ञताः तं प्रति ता उचुः किमिति कथमिति। तासां वाचमाकण्यं 
स होवाच मुनिः । किमिति? दूर्वारिनमिति ) मां दूर्वारिनं निराहारं वा स्मरत, 
तता युष्माक यसुना माग दास्यति ॥ ४ ॥ 

करष्णदू्ासिसोर्विंषय गान्धर्वीशङ्का 

तासां मध्ये हि शरेष्ठा गान्धर्वी ह्युवाच तं हि तै ताभिरेवं 
कथं कृष्णो व्रह्मचारी कथं दूवाशनो सनिः । तां हि सुख्यां विधाय 
पूवमदक्रत्वा तुव्णीमासुः ॥ ९ ॥ 

तासां मध्य दि श्रेष्ठा गान्धी कदाचित् तं हि वे मुनि एवं उवाच । 
अन्याः चिसस्तु तृष्णीमासुः । एवं विचा | कथां मति-- भूतभोतिकान्त- 
याम्यात्मनो विक्रियत्वात् कृष्णो व्रह्मचारीवयादि कथं युज्यते ॥ ० ॥ 

्रह्यज्ञानिनः भोक्तृत्वम् 

राब्दवानाकाराः । शब्दाकाराम्यां भिन्नः | तस्मिन्नाकादा- 
स्तिष्ठति । आकाशे "तिष्ठति । स ह्याकाशस्तं न वेद । प ह्यात्माऽहं 
कथं मोक्ता भवामि ॥ £ 

' सिनं-अ, अ १, क. * तिष्त्याका --उ, 



गोपारोत्तरतापिनी 

स्पर्रवान् वायुः । स्पहीगयुभ्यां भिन्नः तप्मिन्वायुस्तिष्ठति । 

वायौ तिष्ठति | वायुस्तं न वेद । म ह्यात्माऽहं कथं भोक्ता 

भवामि ॥ ७ ॥ 

रूपवदिदं तजः । रूपाभ्यां मिन्नः । तस्मि्भिस्तिष्ठति । 

अपघ्चौ तिष्ठति| अभ्निस्तं न वेद । सर ह्यात्माऽहं कथं भोक्ता 

भवामि ॥ < ॥ 

रसवत्य आपः । रपाद्धयो भिन्नः । तम्मिन्नापस्तिष्ठन्ति | 

अप्सु तिष्ठति । आपस्तं न विदुः । स ह्यात्माऽहं कथं भोक्ता 

भवामि ॥ ९ ॥ 

गन्धवतीयं भूमिः गन्धमूमिभ्यां भिन्नः । तम्मिन् 

भूमिस्तिष्ठति । भूमौ तिष्ठति । भूमिस्तं न वेद् । स हयात्माऽदं कर्थ 

भोक्ता भवामि ॥ १० ॥ 

इदं हि मन एवेदं मरुते । तानीदं हि गृह्णाति । यत्र 

सर्वमात्मेवामूत्तत्र वा कुत मतुते `क वा गच्छतीति । स ह्यात्माऽहं 

कथं भोक्ता भवामि ॥ ११॥ 

६१ 

एवमाराङ्ा पर्ह्रन् कनरह-- दाव्दवानिति | रब्दगुणयुक्ताञ्यमाकारा 

* कथं वा--अ, अ १, क. 

वतते । तदमयभिनो विरक्षणः प्रयगात्मा । तस्मन् प्रतात्त स्वारोपापवाद्राधार 

आकारास्तिष्ठति । अन्त्याम्यात्मना अयं प्रयक् आकाश तिष्ठात । सं हीति 

शब्दवान् आकाशः खाधारं प्रयञ्रं खान्तयामिर्णं वा जात्वा न चदु । मया 

प्रतीचा साक परमातेव तिष्ठति । स हि प्रयगभिनपरमात्माऽह कथ भाक्ता 
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भवामि ॥ ६ ॥ णवं वाय्वादयो व्याख्येयाः ॥ ७ ॥ कि भोक्ताऽहमिति मनुत 

इत्यत आह्-- इदमिति । आकारादिपचभूतभोतिकेषु वतमानं इदं मन एव हि 
भोक्ताहमिति मनुते । मनसो जडत्वेऽपि चेतनसंनिधानात् मननादिराक्तिः, 
यस्मात् यदिदं मन एव तत्तदिन्द्रियाविष्टं सत् पूर्वै उब्डादीनि गृहाति ] तव 
अन्तःकरणावच्छिनतया भोक्ताऽहमियध्यासः स्यादित आह-- यत्रेति } यत्र 

यस्मिन् ब्रह्मणि का्यकारणकटनासंमवात् एवंविदुपः सवेमात्मेवाभूत् तत्र 
निप्परतियोगिकतव्रह्ममात्रे तज्ज्ञानदरायां बा यत्र छत्र वा धर्मिणि केन करणेन 
धरमिणे मन्तारं मयुते । क वा अपि केन कारणेन को वा गच्छति । एव 
वागादिपर्थाया अप्यूह्याः । नितप्रतियागिकव्रह्ममात्रावगतेः अघ्यागपापवादा- 
पहवपू्वकत्वात् ज्ञानिना भोक्तत्वाध्यासः कुत इति भावः ॥ ११ ॥ 

कृष्णस्य अभोक्तृत्वम् 

अयं हि कृष्णो यो वो हि ग्रेष्ठः शरीर्रयकारणं 

भवति ॥ १६॥ 

द्वा सुपर्णौ भवतो ब्ह्मणोऽदं संभूतस्तथतरो भोक्ता भवति । 
अन्यो हि साक्षी भवतीति । श्वृक्षधमें तो तिष्ठत! । अतो भोक्र- 
मोक्तारो । पूर्वो हि भोक्ता भवति । तथतरोऽभोक्ता कृष्णो 
मवतीति ॥ १६ ॥ 

यत्र विदयाऽविदे न विदामो विद्याऽविद्याभ्यां भिन्नो विद्यामयो 

हि भ्यः स कथं भविष्यो मवति ॥ १४ ॥ 

यो हवे कामेन कामान् कामयते म कामी मवति। योह 
वे त्वकरामेन कामान् कामयते मोऽकामी भवति । जन्मजराभ्यां 

1 
[५ £ चय--अ. ^ ब्रक्नषधमण ति-अ, अ 3. 

` यस्य-अप१,अ२,क, उ. « विषयी--उ. 
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मिः स्थाणुर्यमच्छर्योऽयम् । योऽमौ सूये तिष्ठति योऽमो गोषु 
तिष्ठति योऽपो गोपान् पाटयति योऽसौ सवेषु "देवेषु तिष्ठति योऽसौ 
सरवे वैर्गीयते योऽपो सर्वेषु मूतेष्वाविरय भूतानि विदधाति स॒ वो 

हि खामी भवति ॥ १९ ॥ 

अस्तु तव ब्रह्मज्ञानित्वात् अभोक्तत्वं, किं कृष्णोऽपि तथेयतः आह-- 
अयं हीति । कृष्णस्य सर्व प्रमास्पदत्वेन व्यष्टिसमष्टिशारीरदयकारणतया चेश्वर- 

त्वात् अयमपि न मोक्तेयथः ॥ १२ ॥ कृष्णस्य सर्वापिष्ठानत्वेन अभाक्तृत्वमुक्त 

उदानीमन्तर्थामितयाऽप्यभोक्तत्वं स्यादियाह--द्रेति । ब्रह्मणः चिन्मात्रात् द्रौ 

सपर्णाविव सहचरो जीवेश्वरौ भवतः | तन्मध्ये इतरः अहंसंभूतो जीवो भोक्ता 

भवति । अन्यस्तु इश्वरः साक्षी अभक्ता भवति । इतिरान्दा मन्तसमात्यथः | 

तयोः सुपणैत्वं कुत इत्र ब्र्नात्मको हि बृक्षधमैः तत्र संसारे तो तिष्ठतः 

तया; अनीश्चरश्ररत्वात् मोक्तत्वामोक्तत्वे स्याताम् । तत्र पवस्य भोक्तृत्व अपरस्य 

अमोक्तत्वं इति सिद्धम् ॥ १२ ॥ तसाः माक्तत्वाभाक्तृत्वह तुमाह-- यत्र ति । 

त्र श्रे वियाऽविद्याम्यां भिन्ने विद्याऽविदये न विदामः । तत्र हतुः विद्यामय 

उति । विद्या नाम “ब्रह्मातिरिक्तं न किञ्चिदस्ति इति व्रह्ममान्ऋरत्ति 

तत्प्रकाङाकत्वात् न हि तद्विषयो भवति | न हि घटाद्यवभासकः सावता घटो 

भवति, तथेत्यथः ॥ १४ ॥ एव त्रि्याजतयारहतत्तात् अभोक्तत्वं उक्त; . 

अकामत्वादप्यमोक्तत्वमाह-- यो दहेति । यः कोम्यकामिर्जावश्वरवल्क्षणतसा 

स्वातिस्किषडमावविकारास्पदरदा्मरोपटक्षिताविद्यापदतत्कायजातासमवानश््रत्वा- 
गिकव्रह्ममात्रतया चावदिष्यते स वो युष्माक सरवैषामपि स्वामी अत्मा 

मवतीलयथधः ॥ १९ ॥ 

गोपालष्कष्णजन्मादीन्ययिकरख गान्धर्वीप्रश्चाः 

सा होवाच गान्धर्वी - कथं वा खसासु जातो गोपालः । 

कथं श्वा ज्ञातोऽतौ त्वया सुने करष्णः । को वाऽस्य मन्त्रः । किं 

" भूतेषु--उ. वेदेषु--अ,अ१. व देः-उ, ° विन्ना--अ, अ १. 
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स्थानम् । कथं वा देवक्यां जातः । को वाऽस्य जायाम्रामो भवति । 

कीर पूनाऽस्य गोपालस्य मवति । साक्षातप्रकृतिपरोऽयमात्मा 

गोपाटः कथं त्ववतीर्णो मूम्याम्। सा गान्धवीं हिवे सुनिमुवाच ॥१६॥ 

एवं म॒निमुखात् विदितभगवद्रत्तान्ता गान्धी प्रच्छतील्ाह-- सा हेति। 

ण्वमादिप्रक्ान् प्रच्छति--सति ॥ १६ ॥ 

नारायण प्रति अवतारविषये व्रह्मप्रश्चः 

स होवाच तां हि वै--पूर्घं नारायणो यस्मिह्धोका ओताश्च 

प्रोताश्च तस्य ह्पद्माजातोऽ्नयोनिस्तपसत्वा तस्मै ह वरं ददौ । 

सा कामप्रश्चमेव कतरे । तं हास्मै ददौ ॥ १७ ॥ 

स्र होवाचान्नयोनिः--यो वाऽवताराणां मध्ये श्रष्ठोऽवतारः 

को भवति येन छोकास्तुष्रा भवन्ति यं सत्वा सक्ता अस्मात् 

पमाराद्धवन्ति कथं वाऽस्यावतारस्य व्यता भवति ॥ १८ ॥ 

एवं गान्थर्वप्रश्नानुरोधेन भगवान् मुनिराह-स दहेति ॥ १७ ॥ एवं 

भगवत्ता दत्तवरः स होवाचेति । किमिति! यो वेति ॥ १८ ॥ 

भूचक्रस्थसप्तपुरीमध्ये मधुरा नाम गोपाल्पुरी 

म हावाच तं हिव नारायणो देवः-- सकाम्या मेरोः श्रध 

यथा मृप्तपुयां भवन्ति तथा निष्काम्याः सक्राम्या भूगोलचकरे ` 
ष 4 * क प 

पप्तएया भवन्ति । ताप्तां मध्य साक्षाद्रह् गोपा्पुरी 

भवति ॥ १९. ॥ 
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सकाम्या निष्काम्या देवानां मर्वेषां मूतानां मवति | अथास्य 
भजने भवति । यथा हि प सरि पं तिष्ठति तथा भूम्यां तिष्ठति 
चक्रेण रक्षिता मथुरा तसादोपाल्पुरी भवति ॥ २० ॥ 

एवं॑व्ह्णणा पष्टः स होवाच | यथा मेरोः शङ्गे कामफडेन 
सहिताः सकाम्याः खर्गदयः सतपूर्यो भमवन्ति--यमनिर्दयधिध्ित- 
छोकावेकौकृत्येलथः --तथा अधिकारितार्तम्येन निष्काम्याः सकाम्याश्च 
भूगोत्छचक्र-- 

अयोध्या मथुरा माया कारी काश्री अवन्तिका | 
पुरी द्वारावती चेव सतिता मोक्षदायिकाः ॥ 

इति सपरपुयां भवन्ति । तन्मध्ये गोपाट्पुरी साक्षाद्रहैव भवतीयरधः ॥ १९ ॥ 
किच--सकराम्येति ॥ २० ॥ 

मधुरावरणवनेषु देवादीनां वासः 

'वृहदहद्वनं मधोम॑धुवनं ताटस्ताट्वनं काम्यं काम्यवनं 
बहटा बहुखवनं -ङमुदः कुमुदवनं खदिरः खदिरवनं भद्रो भद्रवनं 
भाण्डीर इति भाण्डीरवनं श्रीवनं टोहवनं बरन्दावनमेतैरावृता पुरी. 
मवति ॥ २१॥ 

तत्र तेष्वेव गगनेष्वेवं देवा मनुष्या गन्धर्वा नागाः किंनरा 
गायन्ति वत्यन्तीति ॥ २२ ॥ 

तत्र द्वादशादित्या एकाद रुद्रा अष्ट वस्वः सप्त मुनयो 
बरह्मा नारदश्च पञ्च विनायका विश्वेश्वरो सदेश्वरोऽम्बिकेश्वरो “गणेश्वरो 

` ब्रह्मन् वु--अ २, क 2 कुयुद-अ २, क. 
“ वरिश्वरो--उ, अ, अ १,अ२,क. + "गणेश्वरः” इति न (अ, अ १, अ २, क) कोशेषु. 

9 
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नील्कण्टेश्वरे ्वगिश्चरो गोपदेश्वरो मद्रेश्वर इत्यष्टावन्यानि लिङ्गानि 

चतुविरातिर्भवन्ति ॥ २३ ॥ 

रे वने स्तः छष्णवनं भद्रवनम् । तयोरन्तद्वादरा वनानि 

पुण्यानि पण्यतमानि । तेष्वेव देवास्तिष्ठनिति सिद्धाः सिद्धि 

प्राप्ताः ॥ २४ ॥ 

सेयं मधुरा द्रादगवनेरावरता भवतीयाह--बृहदिति । बृहत् महद्रुतटं 
बृहद्वनं प्रथमम्, मधोः देयस्याश्रयं मधुवन द्वितीयम् ; यत्र ताच्छो वतते तत् 
ताच्छवनं तृतीयम्, यत्र॒ काम्यं कामदो देवो वतत इति काम्यवनं 
चतुर्थम्, वहुव्ा वतत दति वहूुचवनं पञ्चमम् › कुमुदो वतत इति कुसुदवन 
षष्ठम्, खदिरो वर्तत इति खदिरवनं सप्तमम्, भद्रो वृश्चविरोषो वतत इति 
भद्रवनं अष्टमम्, भाण्डीरवटो वतत इति भाण्डीरवनं नवमम् , यत्र तप्यतः 
रीः प्रसीदति तत् श्रीवनं दमम्, यत्र छोहनामकोऽसुरः तपस्सिद्वि गतः तत् 
छोहवनं एकादङम् , बृन्दाया वनं बृन्दावनं द्वादशम्, एतेरादृता इयं पुरी 
भवतीयथः ॥ २१ ॥ किंच तेषु वनेषु देवादयो वतन्त इव्याह-- तत्रेति । तत्र 

बरृहद्रनादिद्रादरावनेप्ुं ॥ २२ ॥ उक्तद्रादरावनेषरं वरुणादिद्ादशादिदया वसन्ति | 

वरुणः सुयो यमो वेदाङ्गो भानुः इन्द्रो रविः गमस्तिः हिरण्यरेताः दिवाकये 
मित्रा विष्णुः इति दाददादियनामानि भवन्ति | 

वीरभद्रश्च उम्भुश्च गिरीराश्च तृतीयकः | 

अनेकपादहिषरुध्यः पिनाकी च तथाऽपरः ॥ 
मुवनाधीश्वरश्वैव कपाटी च दरा पतिः | 
स्थाणुरभू[म [व इति प्रोक्ता रद्रा एकादा स्मृताः ॥ 

इति एकादश्च रद्राः | 

' °वीरिश्वरो ` इति न (अ, अ १, अ २, क) करेषु 
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घ्रवो घरश्च सोमश्च आपश्चैवानटोऽनिरः । 
प्रत्यूषश्च प्रमासश्च वसवोऽष्टावितीरिताः ॥ 

इति अष्ट वसवः | 

कर्यपोऽत्रिभरद्राजो विश्वामित्रोऽथ गोतमः | 
जामदय्रयो [जमदग्निः] वसिष्ठश्च सप्तेते मुनयः स्मृताः ॥ 

इति सप्र मुनयः | 

मोदः प्रमाद आमोदः सुमुखो दुमुखस्तथा । 

इति पच्च विनायकाः । 

विग्रेश्वरादिभद्रश्वरान्तं अष्टौ छिद्खानि तथा अन्यानि च चतुविंदाति- 

छिङ्मनि भवन्ति ॥ २३६ ॥ कृप्णादिवनान्तराकं द्वादश वनानि सन्ति | तत्र 

कानि चित् पुण्यानि कानि चित् पुण्यतमानि | रिष्टं स्पष्टम् ॥ २४ ॥ 

स दिपूज्याः मथुशस्थाः कृष्णमूतंयः 

तत्र हि रामस्य राममूरतिः प्रद्युप्रस्य प्रयुस्नमूतिरनिरुदध- 

स्यानिरुद्धमूर्तिः कृष्णस्य कष्णमूतिः ॥ २६ ॥ 

वनेष्वेवं मथुरास्ववं द्वादश मूतेयो भवन्ति । एकां हि ररा 

यजन्ति द्वितीयां हि ब्रह्मा यजति तृतीयां ब्रह्मना यजन्ति चतुर्थी 

मरुतो यजन्ति पञ्चमीं विनायका यजन्ति षष्ठीं च वस्वो यजन्ति 

सप्तमीमरषयो यजन्ति अष्टमीं गन्धर्वा यजन्ति नवमीमप्मरसो यजन्ति 

दरामी वै हयन्तर्घानि तिष्ठति एकादशमिति स्वपदायगा द्वादरामिति 

भूम्यां तिष्ठति । तां हि ये यजन्ति ते सरत तरन्ति मुक्ति छभन्ते 

गर्भजन्मजरामरणतापत्रयात्मकदुःखं तरन्ति ॥ २६ ॥ 
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तदण्येते शोका भवन्ति-- 

मप्राप्य मथुरां रम्यां त्रह्मरुदरादिविन्दिताम् | 

राङ्धचक्रगदाशाङ्खरक्षितां मुमटादिमिः ॥ २७ ॥ 

यत्रापतौ संम्यितः कृष्णः सखीभिः शक्त्या समाहितः । 
“ामानिरुद्धप्रदयुम रुकरिमण्या महितो व्रिभुः ॥ २८ ॥ 
चतुःरब्दो भवेदेको ह्यो श्कारस्य उदाहृतः ॥ २९ ॥ 

सिद्रादिसिद्िप्रदत्वे हेतुमाह- -तत्र दीति । रामादेः रामायाख्या 
मूतिगस्तीयधेः ॥ २५ ॥ कारतः द्वाद मूतंयः शयत्र रौद्र बाह्म देवी 
मानवी विघ्नविनादिनी कोम्या आपा गान्वरवीं गोरन्तर्धानस्था खश्वपदं गता 
भूमिष्ठ ओदका चेति द्रादशमूरतीनां नामानि भवन्ति । तासां प्रत्येकमु- 
पाननमाह-- एकां हीति । ब्रह्मजा: सनकादयः । मरुतो मद्रणाः । अन्तधनि 
गुप्ता तिति एकादरमित्ति स्वपदानुगा विष्णुपदं गतेः निविरोषत्वात् | 
दवादशध्ामेति या प्रसिद्धा सा भूम्यां तिष्ठति । तत्पूजकानां परमफख्माह--तां 
हीति । दुःखहेतु्वाज्ञानस्व निव्र्तत्वात् ॥ २६ ॥ त्राह्मणोक्तेर््थे मन्त्राः 
भवन्ती्याह-- तदप्येते शोका भवन्तीति | मथुरापुरीं प्राप्य देवमनुष्यादयः 
तिष्टन्ति श्रीकृष्णव्देवायुधरेः गुप्तं यत्र वटरामादिभिः रकिमण्यादिस्वराक्तिमिशथ 
कृष्णो विजयते तामधिष्राय देवाः तिष्टन्तीति संबन्वः | कृष्णावतारो ह्यवताराणां 
ष्टः; मधुरायामस्च स्थानमित्युक्तं भवति ॥ २७-२८ ॥ प्रणवा्थत्वादस्य 
नहत्वं॑निरङ्कुरामियाह-- चतुरिति । रामादिभेदेन चतुरृशव्डः चतुच्यूहुः 
एक दैश्वरो भवेत् भवति | तत्र हेतुमाह-- ओङ्कारस्येति । अकारादिमात्राचतुध्यं 
आदुाराधः । तन्मात्राचतु्टयवाच्या रामाद्विचतुव्यृहा इति समुदायार्थः ॥ २९ ॥ 

` सदा व्रह्मादि--क, अ, अ ; ; अ २, 
` रमाऽनिष्दः प्रयुप्नो र--अ, अ १,क,उ. 
` कर्ध-अ, अ १,३. 
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मुमुष्चुभिः गोपाखात्मत्व स्मरणीयम् 

"तस्मादेव परो रसेति सोऽहमित्यवधायात्मानं गोषाोऽ- 

हमिति भावयेत् । स मो्तमशरुते । स्र त्रदयत्वमधिगच्छति । स 

्रहमविद्धवति । स॒ मोपान् जीवानात्मत्वन शरष्टिपयन्तमााति । सु 

मोपाो भवति ह्यो तत् सत् मोऽदम्। परं त्र्य कृष्णात्मको नित्यानन्दै- 

कूपः सोऽहम् । ओं तत् मद्रोपाटोऽहमेव । पर सत्यमवाधितं 

सोऽदमित्यात्मानमादाय मनैक्यं कुयात् । आत्मानं गोपाोऽ- 

हमिति भावयेत् । म एवाव्यक्तोऽनन्तो नित्यो गोपाटः ॥ ६० || 

८४ य॑ स्मृत्वा मुक्ता अस्मात् संसारात्" यत्योत्तरमाह-- तस्मादिति । 

तस्मान् प्रणवामिषेयत्वात् रजस इत्युपटवितमुणत्रयात यः परः सोऽह्- 

मियवधार्य गोपारोऽहमिति मावयेन् । रजसति छान्दसः । नरिष्टोपास्ते 

पटं दद्यति--स मोक्षमिति । आति आदत्त स्वीकयातीयधः । ॐ त 

सन् सोऽहं इत्र ओंतच्छव्दाभ्यां यद्राच्यं सत् पर तह्न सारहामति मावयेत् | 

ओंतत्सत्पदाच्यं॑चश््य वा परं सत्यं अवाधितं ह्य स एव गोपा 

इयथः ॥ ३० ॥ 

मधुरावासिगोपालङ्ृष्णभवनमदहिमा 

मथुरायां स्थितिर्न मरवेदा मे मक्ष्यिति । 

रङ्धचक्रगदापद्मवनमाराघरस्य वे ॥ ६१ ॥ 

विश्वरूपं परं ज्योतिः खरूपं ङपवनितम् । 

मधुरामण्डले यस्तु जनम्बूहीपस्थितोऽपि वा । 

योऽचयेन् प्रतिमां मां च स्मे प्रियतरो सूति ॥ ३२ ॥ 

८८ चतुर्भिश्च यथा देवैरेको देवः म्रकीरतितः ` इत्यधिकः (अ) कोक्ञे. 
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तम्यामधिषठितः कृष्णरूपी पूज्यस्त्वया सदा । 

चतुर्धा चास्यावता"रा मेदन्वेन यजन्ति माम् ॥ ३३ ॥ 

युगादवतिनो लका यजन्तीह सुमेधसः । 

गोपाटं सानुजं कृष्णं रुकरिपण्या सरह तत्परम् ॥ ३४ ॥ 

गोपागोऽहमनो नियः प्रयुमनोऽहं सनातनः 1 

रामोऽहमनिरुद्धोऽहमात्मानं ह्य्चयेदधः ॥ ६५ ॥ 
मयोक्तन स घर्मेण निष्कामेन विभागाः । 

तैरहं पूननीयो वे भद्रक्ृष्णनिवासिभिः ॥ ६६ ॥ 

तद्ध्मगतिरहीना ये तस्यां मयि परायणाः | 

कलिना ग्रसिता ये वै तेषां तम्यामवस्थितिः ॥ २७ ॥ 

यथा त्वं पह पूत्रम्तु यथा स्द्रो गणेः मह । 

यथा श्रियाऽभियुक्तोऽहं तथा भक्तो मम प्रियः ॥ ३८ ॥ 

या पुग गोप्रालखाधिषठिता भवेत् तस्यां मथुरायां स्थितिः ॥ ३१-३३ ॥ 
इदमेव विव्रेणोति- युगानुवर्तिन इति ॥ ३४-३९ ॥ मद्रकृष्णनिवासिमभिः 
भद्रकृष्णवनयोः निवासिभिः ॥ ६६ ॥ स्वाश्रमाचारहीना अपि मद्धक्ताशेत् 

मत्पुरयामवस्थितिः युज्यते न त्वभक्तानामियाह-- तद्धर्मेति ॥ -.७ ॥ पुत्रस्तु 
सनकादिभिः ॥ ३८-२३९ ॥ 

एकस्य भगवतः चतुर्विधत्वोपपादनम् 

म होवाचाञ्जयोनिश्वतुभिर्द वैः कथमेको देवः स्यात् । 

एकमक्षरं यद्विश्रुतमनकाक्षरं कथं संभूतम् ॥ ३९ ॥ 

* रभे-उ, मु. 
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स॒ होवाच तं हि- पूर्ैमेकमेवाद्वितीयं वह्मासीत् । तसमाद- 

व्यक्तमेकाक्षरम् । तसादक्षरान्महन् । महतोऽहकारः । तसाद- 
हंकारात् पञ्च तन्मात्राणि । तेभ्यो भूतानि । तैरावृतमक्षरम् । 
अक्षरोऽदमोकारोऽहमनरोऽमरोऽभयोऽप्रतो बह्मामयं हितै। स 
मुक्तोऽहमस्मि । अक्षरोऽहमस्मि ॥ ४० ॥ 

सत्तामात्र चित्छसूपं प्रकारं व्यापकं तथा | 

एकमेवाद्वयं त्रह्य मायया च चतुष्टयम् ॥ ४ १ ॥ 

रोहिणीतनयो विश्च अकाराक्षरसंभवः | 

तैनमात्मकः प्रयश्च उकाराक्षरसंभवः ॥ ४२ ॥ 
प्ाज्ञात्मकोऽनिरुद्धोऽसो मकाराक्रसंमवः | 
अधमात्रात्मकः कृष्णो यस्मिन् विश्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ४३ | 
करष्णात्मिका जगत्कत्रीं मूटप्रकृति रुक्मिणी ॥ 
तरनल्लीजनपसमूतश्चुतिम्यो श्रह्यमेगतः । 
प्रणवत्वेन प्रकृतित्वं व्रदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ४४ | 

तसादोकारसेमूतो गोपालो विश्पस्थितः । 

छवीमोकारणस्य चैकत्वं वदन्ति ब्रह्मवादिन. । 
मथुरायां विषेण मां ध्यायन् मोक्षमश्चते ॥ ४९ ॥ 

ब्रह्मणा पष्टः स होवाच । स्वा्ञदष्टया तस्मादव्यक्तमेकाक्षरम् । तेभ्यः 
पञ्चीकरतभूतानि तैः मावृतमक्षरं घटरारावायदरृतमृतिपिण्डवदिवयर्थः ॥४०-४१॥ 

` सभूतः श्रु--उ, मु ` ज्ञानस--अ, अ १,मु. 

° स्यैकत्वं--अ, अ >, क. स्येकतत्--मु. 
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कथं ण्कम्य चानुतरिध्यमि्यत्र -गेहिणीतनय इति । कृष्णस्य अवस्थात्रयतद्- 

ध्यक्ातीतत्वेन नु्ष्यत्यात् करणे त्रह्मवेयथः ॥ ४२-४२ ॥ तिन्दुप्रतिपाय- 
रकिमणीखरूपमाह् कृष्णेति । सक्तिचक्तिमतोरमेदात् कष्णादिमिक्रा रुक्मिणी 

जगतकत्री मूखधरकृतिः सैव ब्रजघ्री गघारूपिणी प्रकृतिः । बरजखीजनेषु 

सभूताः श्रुतयः ताभ्यो ब्रह्मसङ्खतः प्रणवत्वं तस्या ब्रह्मवादिनः प्रकृतित्वं 

दन्ति ॥ ९४ ॥ यस्मादेवं तस्मात् अस्य ब्रह्मषूपत्वात् ओङ्कारसभूतः 
ओङारार्थतया तत्प्रतिपायत्वात् , विश्वाधारान्तयामितया स्थितत्वात् विन्व- 
सस्थितः, कि वक्तव्यं चतुर्धा संस्थितः इति । छीमोङ्कारयोरेकत्व ब्रह्मवादिनो 

वदन्ति वीजद्रयस्थेकार्भपयेवसायित्वात् । मधुराया मद्भजनं गीघ्रफ्दमियाह-- 

मथुरायामिति ॥ ४५ ॥ 

हदि ध्येयभगवद्रुपवर्णनम् 

अष्टपत्रं विकमितं हृत्पद्मं तत्र म॒स्थितम् | 

दिव्यध्वनातपतरस्तु चिहिते चरणद्वयम् ॥ ४६ ॥ 

श्रीवत्सदाल्छनं हम्थं कोम्तुभप्रभया युतम् । 

चतुमुनं राङ्कखचक्रराङ्गपद्मगदाऽन्वितम् ॥ ४७ ॥ 

सुकयूरान्वितं बाहुं कण्ठमाटासुशोभितम् । 

दुमतिकरीटमभयं स्फुरन्मकरङ्ण्डटम् ॥ ४८ ॥ 
(~~ + सोम्य * 

हिरण्मयं सोम्यतनुं खभक्तायामयप्रदम् । 

ध्यायेन्मनसि मां नित्यं वेणुश्ृ्खधरं तु वा ॥ ४९ ॥ 

मध्यत तु जगत्मवं ब्रह्मज्ञानेन येन वा । 

मत्सारभृतं यच्त्स्यान्मथुरा सा निगद्यते ॥ ५० ॥ 

" कोस्तुम प्र--अ २, क, 
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अष्टदिकिपाटमिभूमिपद्मं व्रिकरभितं नगत् । 
पंसाराणवमनातं सेवितं मम मानसे ॥ ९१ ॥ 
चन्द्रसुयलिषो दिव्या ध्वना मेरुर्हिरण्मयः । 
जातपत्र ब्रह्मो कमथोर्ध्वं भ्वरणं स्पृतम् ॥ ९२ ॥ 
श्रीवत्सं च सखद्पं च वतते टान्क्रनैः सह । 
श्रीवन्सदक्षणं तसात् कथ्यते व्रह्मवादिमिः ॥ ९३ ॥ 

यन सूर्याथिवाकन्द्रतजमा स्वखरूपिणा । 
वतैते कोस्तुभ्भाख्यं मणि वदन्तीशमानिनः ॥ ९४ ॥ 
सत्वं रजस्तम इति अहंकारश्यतुर्मनः | 
पञ्चभूतात्मकं शाकं कर् रजमि स्थितम् ॥ ९4 ॥ 
बाट््वरूप"मित्यन्त मनश्चक्र निगद्यते । 

आद्या माया मवेच्छाङ्ग पद्मं विश्वके स्थिनम् ॥ ९६ ॥ 
आद्या विद्या गदा वद्या सवदा मे करे स्थिता । 
घमार्थकामकयुरेदिन्यर्दिव्यगममयीरितेः ॥ ९७ ॥ 
कण्ठं तु निगुणं प्रोक्तं माल्यते आद्ययाऽनया । 
माा निगद्यत व्रह्मम्तव पत्रम्तु मानमैः ॥ ५८ ॥ 

कूटस्थं -पतत्वख्यं च किरी प्रवदन्ति माम् । 

शीरात्तरं प्रम्फुरन्तं कुण्डलं युगल स्मृतम् ॥ ५९ ॥ 

` ल्कै--मु. ° चार्णवं--अ, अ १. ° श्रीवत्सस्य स्वरूपं तु- मु, 
* भाख्यं तं वदन्ति दशमभानिनः--अ. „ मत्यंतं--अ. 

° विश्वं क--मु. › मयरि- यु, मयैरि--अ,अ१, ›? सत्य--अ, 
10) 
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ध्यायेन्मम पियं नित्यं स मोक्षमषिगच्छति । 

स सक्तो भवतिं तस्मे म्बात्मानं तु ददामिव॥ ६० ॥ 

एतत्सर्व "मविव्यद्रे मया प्रोक्तं विधे त । 

स्वरूपं द्विविधं चैव मगुणं निगुंणात्मकम् ॥ ६१ ॥ 

हृत्स्थं श्रीवत्सलाच्छनं मां ध्यायेदियथः ॥ ४६-४९ ॥ मथुरा- 

शब्दामाह--मथ्यत इति । अनेनेदं सवं जगत् मभ्यत इति मनं त्रहज्ञानं 

मत्वरूपं वा अथिष्टानस्यारोपश्रमनिरासकन्वात् । मत्सारभूतं स्वरूपं यत्या 

निषण्णं सा मधुरापुरीयथः ॥ ९०-९१ ॥ चन्द्रसूयेखिष एव दिव्यध्वनाः 

ठत्रदण्डो मेरः त्रह्मटोकः आतपत्रम् ॥ ५२-९३ ॥ कोस्तुमराव्दाथमाह-- 

येनेति । सूर्यादयः परतन्त्रतया येन खरूपरिणा तेजसा प्रवतन्ते ते तचित्छरूप- 

महेदामानिनः ईश्वरराधकाः कोस्तुभाख्यं मणि प्रवदन्ति ॥ ५४ ॥ 

चतुर्गुणितसुं विदृणोति--सत्वमिति। सत्वादित्रिगुणेन अहङरथेति चतुभुजः। 

रजोगुणविदिष्टं शङ्खं करे स्थितं बुधाः विदुः इयथः ॥ ५५. ॥ विद्ुद्रं मन 

एव सत्वा्यं कर स्थितं चक्रं निगद्यते ॥ ९६ ॥ अहं ब्रह्मास्मीति वृत्तिरेव 

आद्या विया सैव मत्करगतगदेति वेद्या मवति ॥ ५७-६१ ॥ 

देवादिभिः भजनीयाः मूतंयः 

स॒ होवाचाब्जयोनिः-- व्यक्तीनां मूर्तीनां प्रोक्तानां कथं 

त्वाभरणानि भवन्ति कथं वा देवा यजन्ति रुद्रा यजन्ति बह्मा 

यजति ब्रह्मना यजन्ति विनायक्रा यजन्ति द्रादशादिघ्या यजन्ति 

व्रवो यजन्ति गन्धवा यजन्ति श्पदानुगा अन्तानि तिष्ठन्ति कां 

मनुष्या यजन्ति ॥ ६२ ॥ 

` भविष्यन्वे--उ, क, अ २, अ १, ° स्वपदा--उ. 
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स होवाच तं हि वै नारायणो देवः--आद्या व्यक्ता द्राद््र 

मूतेयः सवेषु रकेषु रषु देवेषु स्वेषु मुष्येषुं "तिष्ठति रुरु 

रोद्री ब्रह्मणीयेषु व्राह्मी देवषु देवी मदुष्येषु मानवी विनायकेषु 
विघ्रविनारिनी आदित्येषु न्योनिगेन्धर्वेषु शगान्धवीं अप्परःस्ववं 

गोर्वसप्ववं काम्या अन्त्धनिप्वपकरारिनी आविर्भावतिरोभावा सखवपद 
तिष्ठति ताममी रानमी सात्विकी मानुषी विज्ञानघन आनन्द्श्वनः 

सच्चिदानन्देकरसे भक्तियोगे तिष्ठति ॥ ६६ ॥ 
ॐ प्राणात्मने ॐ तत्स्ूर्मुवः सुवस्तम्मे वे प्राणात्मने 

नमा नमः | ॐ श्रीकृष्णाय गोविन्द्राय गोपीजनवह्माय ॐ 

तत्मद्धर्युवः सुवस्तस्मे तरै नमो नमः। ॐ अपानात्मन ॐ तत्सदृभू मुवः 
सुवस्तस्मे वा अपानात्मने नमो नमः । ॐ श्रीकृष्णायानिरुद्धाय ॐ 

तत्सदभूर्मुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः। ॐ व्यानात्मने ॐ 

तत्सदभूरभुवः सुवस्तम्मे वे व्यानात्मने नमो नमः । ॐ श्रीङृप्णाय 

रामाय ॐ तत्मदुमूर्युवः सुवस्तस्मै वे नमो नमः । ॐ उदानात्मनं 

ॐ तत्सदृभूर्मुवः सुवस्तप्मे वा उदानात्मने नमो नमः| ॐ 

श्रीकृष्णाय देवकीनन्दनाय ॐ तत्सदुमूर्वः सुवस्तप््मे वे नमो नमः। 
ॐ समानात्मने ॐ तत्सट्भूर्मुवः सुवस्तम्मे वे समानात्मने नमो 
नमः ¡ ॐ श्रीगोपागाय निजशवरूपाय ॐ तत्सदूमूरमुवः सुवस्तस्मे 

वै नमो नमः। ॐ यौऽमो प्रधानात्मा गोपाल ॐ तत्सदुभूमवः 

' वेदेषघु--अ १,अ २०, कर, : तिष्न्तीति-अ, अ १, मु. 

? गन्ध--अ, अ१,अ २, क, + घनस--अ, अ १,अ२,उ 
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एवस्तस्मै चै नमो नमः । ॐ योऽपाविन्द्ियात्मा गोपाट ॐ त- 
चः भ 

त्सदूरमुवः सुवस्तसमे म नमो नमः । ॐ योऽपो भूतात्मा गोपार 

ॐ तत्सद्मूर्ुवः सुवस्तस्मै वे नमो नमः । ॐ योऽपावुत्तमपुरुषो 

गोपा ॐ तत्पटृमूरमुवः सुवस्तस्मे तरे नमो नमः । ॐ योऽमो 

ब्रह्मपरं वै व्रह्म ॐ तत्सद्मूर्मुवः सुवसतस्मे वे नमो नमः । ॐ 

योऽपो सर्वभूतात्मा गोपाल ॐ तत्सदुमू्ुवः सुवसतस्मे वे नमो नमः। 
ॐ नाग्रत्लपरसुषुतितुरीयत्रीयातीतोऽन्तर्यामी गोपाल ॐ तत्सद्- 
ूरयुवः सुवस्तस्म वे नमो नमः ॥ ६४ ॥ 

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सवमूतान्तरात्मा । 

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केव निरुणश्च।|६९॥ 

रदाय नमः । आदित्याय नमः | विनायकाय नमः । सूर्याय 

नमः । विद्यायै नमः । इन्द्राय नमः । अञ्नये नमः| यमाय नमः| 

निर्कतये नमः| वरुणाय नमः । वायवे नमः । कुवेराय नमः | 
(४ 

ईशानाय नमः । सर्वेभ्यो द्वभ्यो नमः ॥ ६६ ॥ 

एवं मगवत्सूक्तिमाकण्यं स होवाच | विमिति ! ग्यक्तीनामिति ॥६२॥ 
कथं मनुप्याः यजन्तीति ब्रह्मणा प्रष्ठः स होवाच । आविभावतिगोभावात्मिका 
मूर्तिः स्वपदे कटासस्तयखोक्वेकुण्ठाख्ये तिष्ठतीय्थः । तस्याच्रेविध्यमाह-- 
तामसीदयादि । मानुषी कुत्र ति्तीन्यस्यत्तरमाह-- मानुषीति । विज्ञानघना- 

नन्दधननास्नी मानुषी मनुष्यप्रसिद्धा मूति; सचिदानन्देकरसो यो भक्तियोगः 
तत्र तिष्ठतीयथः ॥ ६३ ॥ कथं व्रह्मा व्रह्मना यजन्ति इति प्रशनोतच्तरमन्वानाह - 
ओमिति ॥ ६४ ॥ एकस्येवं कथमनेकत्वं स्यात् इयाराङ्ुय तस्यैव खाज्ञदष्टया 
सर्वत्र प्रविष्टवत् भानादियाह--एक इति । अयं मन्तः शेताश्चतरोपनिषदिं 
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परदशा व्याख्यातः ॥ ६५ ॥ कथं रुद्रा यजन्ति द्यस्यात्तरमाह--र्द्रायेति । 
कृष्णाख्यं व्रह्म चाज्ञया छ्वावरियापदतत्कायतत्परविभक्तदरादरमूरच्यात्मना स्थितं 
खज्ञदष्टया तत्सवापवादराधिकरणतया भातं परमार्थदरण्या तु खाज्ञादिदृ्टिमोहे 
सलयसति निष्प्रतियोगिकत्रह्ममात्रमव्ररिप्यते इति फल्ितोऽथेः ॥ ६६ ॥ 

विदयासंप्रदायः 

दत्त्वा स्तुति परण्यतमां ब्रह्मण खसरूपिणे 

कतृत्वं सवेभूतानामन्तधान वभूव सः ॥ ६७ ॥ 

बरह्मणो व्रह्मपत्रेभ्यो नारदात्त श्रतं "सनः । 

तथा प्रोक्त तु गान्धवि गच्छध्वं सवाट्यान्तिकरम् ॥ इति ॥ ६८ ॥ 

मुनिः गान्धरवीप्रशचोत्तरमवतारयति--दच्वति । सोऽयं भगवान् नारायणो 
बरह्मणे खपुत्राय प्रागुक्तां पुण्यतमां स्तुति सवेाकसृष्टिकरवृत्वं च दत्वा 
अन्तधाने अद्द्या वभूव ॥ ६७ ॥ मया चदं तत्संप्रदायतो यथा श्रुतं तथा 
युष्मान् प्रति प्रोक्तमियाह-- ब्रह्मणे इति । हे गान्धर्वं इदं रावं आदौ 
नारायणेन स्वपुत्राय ब्रह्मण उक्तम | ब्रह्मणा तु स्वपुतरेभ्यः सनकादिभ्यो नारदा- 
दिभ्यश्च प्रतिपादितम् । मया एतत् सनकादिभ्या नारदाच श्रुतं तथा मया इदं 
युप्मान् प्रति प्रोक्तम् | हे गान्धर्वीप्रमुखाः सर्वाः यूयं स्वाख्यान्तिकं स्वाश्रयप्रदे र 
प्रति गच्छध्वम् | इतिराव्दः गोपाखत्तरतापिन्युपनिषत्समाघ्यथः ॥ ६८ ॥ 

श्रीवामुदेवेन्द्ररिष्योपनिपद्रल्ययागिना | 
गोपार्तापिनीव्या्या छ्िखिता कृप्णगोचरा | 
गापाख्तापिनीन्याख्या द्वाविरशाधिशतत्रयम् ॥ 

इति श्रीमदीशायश्रेत्तररना पनिषच्छाख विवरणे पचनवतिसङ्खयापूरकं 

गोपालपूर्वोत्तरतापिन्युपनिपद्विवरणं सम्पूर्णम् ॥ 

[ गिम गगण 

† यथा-उ, मु. ° गान्धर्वी गच्छ त्वं--अ,अ१, अर, क. 



तारसार चनिषत् 
९ (~ (~ 

पूणमदः- ईति शान्त, 

अव्रिसुक्तापासनोपदेशः 

जृहस्यनिरवाच याज्ञवल्क्यं यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं ©| 

स्वेषां भूतानां ब्रह्मदनम् । अवक्त वे कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं 

स्वेपां भृतानां" बरहममरदनम् ॥ १ ॥ 

तस्मायत्र क्रचन गच्छत्तदेव मन्येतेतीदं वे कुरकषेत्ं देवानां 

दवयजनं स््रेषां मृतानां ब्रह्मसदनम् । अत्र हिं जन्तोः प्रणिपूत्कम- 

माणेषु रुटस्तारकँ तह्य व्याचष्टे येनामावयतो मूत्वा मोक्षी भवति, 

तसाटविमुक्तमेव निषवताविमुक्तं न विमृश्चेत् ॥ २ ॥ 

एवमेवैष भगवन्निति वे याज्ञवल्क्यः ॥ ३ ॥ 

यन्नारायणताराथसय्ञानसुग्ाकृति । 
त्रिप्रा्लागयणाकारं तदरद्चैवारिम केवटम् ॥ 

इह॒ खलु शुक्रयुदप्रविभक्तेयं॑तागसागेपनिप्रत् स्थूटसूष््माविमुक्त 

नागयणा्रक्षराटतनमन्तप्रकटनव्यम्रा व्रह्मात्रपयवसना विजयते । अस्याः 

" ‹ अविमुक्तं ` इत्यादि `“ तस्मात् इत्यतः प्राक्तनं वाक्यं व्याख्याऽनुसारेणात् 

संयोजितम् । आकरेषु तु “ अत हि ̀` इत्यतः प्राक् संयोजितमस्ति. 
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सवल्पग्रन्धतो विवरणमारम्यते । वबृहस्परतिभाग्द्राजयाज्ञवल्क्यप्र्षप्रनिवचन- 
रूपेयमाख्यायिका विदास्तुर्था । आच्याविकरामवताग्यति --चृहस्पतिग्ति । 
अयं खण्डा जावारोपनिषदि पदशो व्याख्यातः ॥ १-२ ॥ 

[सा च व्याख्या दिति प्रबोधनार्थं अत्र संयोज्यते-- 

मिथिटापवनप्रान्ते वादेन व्राह्मणान् जित्वा खात्तपरत्रह्मवि्यया जनक 
वोधयित्वा खरिष्यगणेन सह् याज्गवल्व्यः पुनः मिथिटाप्रतने कचित्काट- 
मासांचत्रे । यः सक्क्चकल्पः तं याज्ञवल्क्यं अविसुक्तेयत्तं जिज्ञासुः 
चृहरस्पतिरुवाच । सवक्षेत्रादपि यदनु प्रसिद्धं कुत्तितं पापकम रौतीति कुरः 
तस्य क्षेपणप्रवेक खगतजननत्राणनात् कुरुक्षेत्रम् । यद्रा- कुः प्रथिवी तस्यां 
रोति शब्दं करोतीति कुरः प्राणः तदावासहेतुरारीरं करुन तत्रयदेवानां 
इन्द्रियाणां प्रवरत्तिनिमित्तदवस्य प्रयव्चिद्रानोः यजनं प्रूनाकरणम् | अत्र 
हीन्द्ियाणि स्वोचितविपरयोपहागेरात्मानं यजन्ति । सर्वेपां भूनानां इन्दरिपा- 
धिष्ठातृणां वा ब्रह्मसदन त्रह्माप्तिस्थानम् ॥ १ ॥ यथा देवयजनमाधनं कुरुक्षेत्र 
तथा विदोषगद्रयविरिःमान्तरं कुरुक्षेत्रमिति बृहस्पति्रश्नानुगघं स॒निगाह-- 
अविमुक्तमिति । यत्म्वूप्रं सखाविय्याकामकमविमुक्तं तत् अविमुक्तं व्रह्म 
यत्रोपटम्यते भूतनघ्यगतान्नाचक्र कुरुक्षेत्रं देवानामियादुक्ताथम् । सस्मभदिवं 
तस्मात् यत्र कचन गङ्गाप्रयागादिस्थटे तद्विपरीते वा गच्छति तद्व 
अविमुक्तमिति मन्येत जानीयात् इति अनेन प्रकरेण इदं वै मया प्रात्तमेव ब्रह्म 
कुरक्षेतरमियायुक्ताथम् । क्षत्रसामान्यस्य प्षत्रज्ञविकस्पितत्वात् तदतिरेकेण न 
किचिदस्तीयथः । अव्र अविमुक्ते कुरश्षत्र त्रहमेति विज्ञाते तद्वज्ञानानुरोधेन 
जन्तोः प्राणिमात्रस्य प्रणिपृत्कममाणपु घाज्ञानरजं द्रावयति नाङयतीति स्रः 
परगमेश्वरः संसारतारकं ब्रह्य सचिदानन्दश्षगं व्याचष्टे कथयति येन 
८८ तत्त्वमसि  ““ अहं व्रह्माऽस्मि ?` इत्युपदैदरोन असो जीवः अमृतो भूत्वा 

स्वातिरिक्तख्रमतः मोक्षी भवति खातिरिक्तापहवसिद्रनिषप्रतियागिकत्रह्यमात्रतया 
अवशिष्यते । यस्मादेवं तस्मात् बह्यमात्रज्ञानोत्पत्तेः प्राक् अविमुक्तं भ्रूमध्यगत- 
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ज्योतिष्डिगमेव निषेवेत ज्योतिटिडगमस्मीयनुसंधानं कुर्यात् › ^“ ज्योतिि- 

डंगं श्वोमध्ये नित्यं ध्यायेत् सदा यतिः ° इति श्रुतेः । यावद्रह्ममानरज्ञानं नोदेति 

तावत् अविमुक्तं प्रयचमात्मानमीश्व वा न विसुच्वेन ॥ २ ॥ याज्ञवल्क्य नं 

वमुक्ता बरहस्पतिः तदुक्तमदूगीचकर््याह- - एवमेवेति ॥ २ ॥ | 

नारायणस्थूलाश्क्षरतारकम् 

अथ हैन मारद्रानः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं किं तारकं किं 

तारयतीति ॥ ४ ॥ स होवाच याज्ञवल्क्यः--ॐ नमो नारायणा- 

येति तारकं चिदात्मकमित्युपासितव्यम् । ओमित्येकाक्षरमात्म- 

स्वरूपम् । नम इति द्वयक्षरं प्रकतिस्वरूपम् । नारायणायेति पञ्चाक्षरं 

'परव्रह्मखरूपम् । इनि य एवं वेद् सोऽमृतो भवति । ओमिति व्रह्मा 

भवति नकारो विष्णुरभवति मकरारो रुद्रो मवति नकार ईरो भवति 

रकारोऽण्डव्रिराइ् मवति यक्रारः पुरषो भवति णक्रारो भगवान् भवति 

यकारः परमात्मा भ्मव्रति | एनं नारायणस्याष्टाक्षरं परमपुरूषो 

भवति ॥ ९ ॥ 

अयस्रग्वदः प्रथमः | ६ ॥ 

श्रीमनागयणतारकवुमुत्सया माग्द्राजो याज्ञवल्क्यं प्रच्छतीयाह-- 
अथेति ॥ £ ॥ मागद्राजप्रश्चोत्तरं स हौवाच | कि तत् ? इयत्र-- ॐ नमो 

नागयणायेनि । ॐ नमो नागवणायेयत्र नमःरव्दवाच्यजीवताग्रासप्रनय- 
क्चतन्यं॒त्वंपदरश्यसुच्यते;, नारायणरृव्दवाच्येश्वरताग्रासपरचेतन्यं तत्पद- 
रष्त्यमुच्यते, अयेति चतुथी छश्व्यद्रयस्यकत्वख्यापनार्थेयत्र-- 

: ° प्र् ` इति (अ, क) काडयोः नास्ति. पर-अ१,अ२, मु. › भवतीति--अ, 
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नमस्त्वमर्थो विज्ञेयो रामस्तत्पदम॒च्यते | 
असीसथं चतुरी स्यादेवं मन्त्रेषु याजयेत् ॥ 

इति श्रुतेः । परक्सापेक्षप्रयगमिनत्रह्मगतसविदाषापहवसिद्धं निष्प्रतियोगिक- 
ब्रह्ममात्रं आमित्युक्त तुगीयोङ्काराग्रविययाततुरीयतुरीयस्य व्यण्टिमष्रयात्मकजाग्र 

जनाग्रदायव्िकल्पानुङ्षकरसान्तमेदगतविरोपाप्रहवसिद्धत्वात् । आमित्येकाश्षरमेव 
स्वातिग्कतास्तित्वश्नमसन्ताग्णात् तारकं चिद्ात्मक निष्प्रतियोमिकचिन्मात्रमिति 
उपासित्तव्य चिन्यमिलय्थः । उक्तार्थं त्प्रेदनफटं चाह-ओमिति । 
ओमित्येकाक्षरमात्मस्वरूपं तध्यानात्मापह्वसिद्धत्वात् “ जीवभूतां महावाहो 
ययेदं धायत जगत्” इति स्मरयनुरोधेन । नम इति द्वयक्षरं प्रक्ृतिस्वरूपं; 
जीवप्रकृतिगतहेयांडापवादाधिषएठानं प्रयक्चतन्यमियथः । अ्रक्षरप्रतिपादयं 
ब्रह्माहमस्मीति वेदनसमकाटं सोऽमृतो विदेहमाक्तो भवति इयथः | प्रातिस्विकेन 
अष्टाक्षगाक्षराथमाह--ओमितीति । अण्र्षगदेवताभेदगतहेयांरासंभवप्रवोध- 
सिद्धस्य निष्प्रतियागिकन्रह्ममात्रतया परमपुम्पत्वात् अष्ाक्षगविरिष्रथस्तु बह्म- 
वेत्यथ; ॥ ९ ॥ अय क्वेः प्रथमः, अस्य खण्डस्य ऋग्वेदमस्तकसारत्वात् ॥६॥ 

इति प्रथमः खण्डः 

नारायणसृह्माष्टाक्रतास्त्म् 

ॐ इत्येतदक्षरं परं त्र्य । तदेवोपासितव्यम् । एतदेव 

सुष्माष्टाक्षरं भवति । तदेतदष्टात्मकोऽटषा भवति । अकारः 

प्रथमाक्चरो भवति । उक्रारो द्वितीयाक्षरो भवति । मकारस्तृतीयाक्षरो 

भवति । विन्दुस्तुरीयाक्षरो भवति । नादः पञ्चमाक्षरो भवति । कटा 

षष्ठाश्चरो भवति । कटातीता सक्तमाक्षरो भवति । तत्परश्चाष्टमाक्चरो 
भवति । तारकत्वात्तारको भवति । तदेव तारकं ह्य त्वं विद्धि. । 

तदेवोपापितन्यम् ॥ ! ॥ 
11 
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एवं स्थूटाा्षरमुक्त्वा सूष्षमा्राक्षरमाह--ओमिति ॥ { ॥ 

प्रणवावयवदवताः 

अत्रैते छोरा मवन्ति-- 

अकारादभवद्रह्या जाम्बवानितिसं्नकः | 

उकाराक्षरसमूत उपेन्द्रो हरिनायकः ॥ २ ॥ 

मकाराक्षरममूतः शिवस्तु हलमान् स्मरतः । 

निन्दुरीश्वरसज्ञम्त रात्र शक्राद् खयम् ॥ ३ ॥ 
नादो महाप्रस्॒ञेयो मरतः राङ्कनामकः । 
कायाः प्रषः साक्षाष््मणो धरणीधरः ॥ # ॥ 
कलखाऽतीता भगवती स्वयं सीतेति सं्ञिता | 
तत्परः परमात्मा च श्रीरामः पुरुषोत्तमः ॥ ९ ॥ 

एवं अकारादिप्रणवावयवदेवताप्रतिपादकाः मन्वाः भवन्तीयाह-- 
अत्रेति । जाम्बवतो त्रह्मांऽात्वेन ब्रह्मत्वं, अंरांरिनोरमेदात् । तथा 
सर्ैत्रवमूह्यम् ॥ २-४ ॥ कैवल्यश्रीखरूपेण सर्वत्र राजते स्वे महिमनि मह्यते 
इति आ्रीरामः; तस्य परमात्मतया पुरुषोत्तमत्वात् ॥ ५ ॥ 

श्रीरामस्य सर्वात्मकत्वम् 

ओमित्येतदक्षरमिदं स्वम् । तस्योपव्याख्यानं भूतं भव्यं 
भविष्यद्यच्चान्यत् तत्त्वमन्तवर्णदेवताछन्दोण्रकटाराक्तिसटचात्मक- 

मिति। य णवं वेद् ॥ ६ ॥ 
यनुर्वेदो द्वितीयः ॥ ७ ॥ 

 इशचुरा--क. ° ऋूषिकला--उ १, 
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तस्योङ्कारा्थत्वेन स एव सर्व, तदतिरिक्त नास्ति, इयाह - ओमिति । 
काटत्रयपरिच्छेदयं यदद्रस्त्वस्ति तत्स्व ओङ्काराधः श्रीराम एव, रामादतिरिक्तं न 
किञ्चिदस्ति इयत्र- 

इद् सदमिद् सत्यं सयमेतदिहाच्यते | 

रामः सत्यं परं ब्रह्म रामात् किचिन विद्यते ॥ 

इति स्पते: । किच--यञ्चति | यच्चान्यत् काठत्रयापरिचछेयं अव्यक्तादिकं 
श्रोत्रादीश्वरापत्मक षण्णवतितत्वजातं च नादप्रभवसप्तकारिमहामन्रजातं च 
अकारादिवणेजातं च व्रह्मादिदेवताजातं च गायतरयाद्वि्टन्दोजातं च ऋगादिवेद- 
जातं च प्राणादिकखाजातं च तत्तत्पदाधगतकादठिन्पादिशक्तिजातं च त्रियाऽऽदि- 
राक्तित्रयं वा सृष्टयात्मकमिति सृष्यादिपचचकृत्योपटक्षणार्थ एतत्सर्व श्रीराम 
एव । रामादतिरिक्तं न किंचिदस्ति इति यो वेद स एवंरूपराम एव भवतीयं 
॥ & ॥ यजुर्वेदो द्वितीयः, द्वितीयखण्डस्य यकुवेदमस्तकसारार्धत्वात् ॥ ७ ॥ 

इति द्वितीयः खण्डः 

जाम्बवद्व्ररृतनुमन्ताः 

अथ हेन भारद्वाजो याज्ञवल्क्यमुवाच--अथ कैर्मन्त्रः 

परमात्मा प्रीतो भवति स्वात्मानं दशयति तानो ब्रुहि भगव 

इति ॥ १ ॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः-- 

ॐ यो ह वै श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवानक्रारवाच्यो 

ऽजाम्बवान् मर्मुवः सवस्तस्मे वे नमोनमः॥ २॥अ््योहवै 

श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवाचुक्रारवाच्य उपिन्द्रस्वरूपो हरि- 

1 रान्तं--उ।१. * तत्नो-अ, मु. ° ब्रह्मस्वरूपो जा--अ, 
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नायको भूर्मुवः सवक्तप्मे त्रै नमो नमः ॥ ३॥ञ्योहवै 

परमात्मा नारायणः स भगवान् मक्रारवाच्यः रिवस्वखूपो हनूमान् 

भूमुवः सुवस्तस्मे वै नमो नमः ॥ ४ ॥ ॐयो हवै श्रीपरमात्मा 

नारायणः प भगवान् चिन्दुश्वरूपः शतो भूमवः सुवस्तस्मे वै 

नमो नमः ॥ 4 ॥ ॐ यो ह वैश्रीपरमात्मा नारायणः स 

भगवान् नादस्छरूपो भरतो भूरमुवः सुवस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ६ ॥ 

ॐ यो ह वै श्रीपरमात्मा नारायणः सर भगवान् कडास्वदपो छक्ष्मणो 

ूरमृवः सुवस्तस्मे वे नमो नमः॥ ७ ॥ ॐ यो ह वै श्रीपरमात्मा 
नारायणः स भगवान् कटाऽतीता भगवती परीता चित्खरूपा भूर्भुवः 

सुवस्तस्म व नमो नमः॥८॥ ॐ यो हवै श्रीपरमात्मा 
नारायणः स॒ मगवान् तत्परः परमपुरुषः पुराणपुरूषोत्तमो नित्यशुद्ध 

बद्धमुक्तस्त्यपरमानन्दानन्ताद्रयपसिपूणंः परमात्मा ब्रह्मैवाहं रामोऽस्मि 
मूमुवः सुवस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ९ ॥ 

जाम्वव्रदादितनुमन्त्रवुम॒त्सया भारद्वाजा याज्ञवल्क्यं प्रच्छतीयाह-- 
अथेति । किमिति! अथति ॥ १ ॥ यथा प्रधममन्त्रक्तावाचन्तौ तथा 
सवमन्त्रेषु दरषव्यौ | या ह व कवल्यश्री्ठरूपेण प्गमात्माऽवरिष्यते स भगवान् 
अकागदिवाच्या जाम्तवदादिरूपी भवति भूमुवः युवस्तस्मे वे नमो नमः | 
वस्तुतः श्रीरामरूपेण या निविरोपात्मा तस्मे वै नमो नमः स एवाहमस्मीति 
भावयेलश् -८ ॥ यदकारादिमात्रातद्राच्यमेदमिननं तत्परः तस्मात् पर 
त्षग्तगकटनावरव्च्यात् परमपुरुषः चिरन्तनत्वात् पुराणपुरुषोत्तमः परमात्म- 
रूपत्वात् अनियाद्युद्रज्ञानवन्धवेरत्व्यात् नियञ्ुद्धवुद्धसुक्तः सत्तामात्रत्वात् 
सयः आनन्द्वनत्वात् परमानन्दः परिच्छि्ेताभावात् अनन्ताद्रयपरिपूणै 
परमात्मा ब्रह्मवाह रामोऽस्मीयधः ॥ ९ ॥ 
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विद्ापटनमन्वा्थज्ञानयोः फलम् 

"एतदष्टविधमन्त्रं योऽधीते सोऽयिपूतो भवति म वायुपूतो 

भवति स आदित्यपूतो भवति स स्थाणुपूतो भवति म प दवर्ञातो 

मवति तनेतिहामपुराणानां रद्राणां रतसहखराणि जप्तानि फटानि 

भवन्ति श्रीमन्नारायणाष्टाक्षरातस्रणेन गायच्याः शतमदस्रे जप्त 

मवति प्रणवानामयुतं जप्तं भवति दशपूर्वान् दशोत्तरान् पुनाति । 
नारायणपदमवामरोति य एवं वेद् ॥ १० ॥ 

विदयापठनफटमक्त्वा मन्ताधज्ञानफटटमाह-- नारायणपदमिति ॥ १० ॥ 

ज्ञानिप्राप्यपरमपदम् 

तद्विष्णोः परमं पठं सदा परयन्ति सूरयः । दिवीव 

चक्षुराततम् ॥ ११ ॥ तद्विप्रासो विपन्यवो जागूतंसः समिन्धते । 

विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥१२॥ इत्युपनिषत् सामवेदम्त्रृतीयः पादः ॥ १३॥ 

तद्विष्णोरिति मन्तस्त॒ आरुणिकोपनिषदि व्याख्यातः ॥ ११-१२ ॥ 
उपनिषच्छन्दः तारसारापनिषत्पस्सिमाघ्यधः। सामवेदः त्रतीयः, तृतीयखण्डस्य 

सामव्रेदमस्तकसारत्वात् ॥ १३ ॥ 

इति ततीयः खण्डः 

श्रीवामुदेवेन्द्ररिष्यापनिपद्रह्ययागिना | 
तागसारोपनिषदो व्याख्यानं छिखितं स्फुटम् । 

तास्सारोपनिषदो व्याख्या प्चारादीरिता ॥ 

इति श्रीमदीश द्रेत्तरशातोपरिषच्छाखविवरणे एटनवतिसङ्खवापूरफं 

तारसारोपनिषद्विवरणं सम्पृणम् ॥ 

` एतमष्-- अ. 
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1 द् 
बह त्वारायणोपनिषत् 

भर कणेभिः-इति चान्तः 

प्रथमोऽध्यायः 

परमेष्ठिनः परमरहस्यजिज्ञासा 

अथ परमतत्त्वरहस्यं जिज्ञासु; परमेष्ठी देवमानेन सहस्र- 

सवत्सरं तपश्चचार । सहखपर्षऽतीतेऽत्युग्रतीव्रतपमा प्रसन्नं मगवन्तं 

महाविष्णुं व्रह्मा परिपरच्छति भगवन् परमतत्त्वरहध्यं मे ब्रूहीति । 

परमतत्त्वरहस्यवक्ता त्वमेव नान्यः कश्चिदस्ति । तत् कथमिति | 

तदेवोच्यते । त्वमेव सर्वज्ञः । त्वमेव सवैशक्तिः । त्वमेव सर्वाधारः । 

त्वमेव सर्वस्वरूपः । त्वमेव पर्वेश्वरः । त्वमेव मर्व॑परवतंकः । त्वमेव 

सवपालकः । त्वमेव सर्धैनिवर्तकः | त्वमेव सर्वनिर्वतकः | त्वमेव 

मदप्तदात्मकः । त्वमेव सदप्द्विरक्षणः । त्वमेवान्तवहिर्व्यापकः । 

त्वमवातिसुष्मतरः । त्वमेवातिमहतो महीयान् । त्वमेव महामूला- 
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विद्याः विरहः । त्वमेव महामूटा्राविवर्तंकः । त्वमेव सर्ममूरा- 
व्िद्यानिवतेकः । त्वमेवाविद्याविहारः । त्वगेवाव्रिाधारकः । त्वमेव 

विद्यवेद्यः । त्वमेव विद्याखरूपः । त्वमेव विद्याऽतीतः । त्वमेव 

सवेकारणहेतुः । त्वमेव सर्वकारणसमष्टिः । त्वमेव सर्वकरारणन्यष्टि; । 
त्वमेवाखण्डानन्दः । त्वमेव परिपूर्णानन्दः । त्वमेव निरतिरायानन्दः । 

त्वमेव तुरीयतुरीयः । त्वमेव तुरीयातीतः । त्वमेवानन्तोपनिपदविमुग्यः । 
त्वमवाखिट्दाच्र्विमृग्यः। त्वमेव ब्रह्मशानपुरन्दरपुरोगमेरखिला मैर- 
सिागमेर्विमृग्यः । त्वमेव पर्वुशशचुमिरविमृग्यः । त्वमेवामृतमयर्ि- 
मृग्यः । त्वमेवामृतमयस्त्वमेवामुतमयस्त्वमेवामृतमयः । त्वमेव स्व 
त्वमेव सर्व त्वमेव सर्वम्| त्वमेव मोक्म्त्वमेव मोक्षदस्त्वमेवाखिलमोक्ष- 

साधनम् । न किंचिदस्ति त्वद्रयतिरिक्तम् । त्वद्वयतिरिक्तं यत् 

किचित् प्रतीयते तत् सव बाधितमिति निश्चितम् । तस्मात्त्वमेव वक्ता 

त्वमेव गुरुस्त्वमेव पिता त्वमेव सैवनियन्ता त्वमेव सर्व त्वमेव सदा 

ध्येय इति सुनिधितः ॥ १ ॥ 

यत्रापहवतां याति स्वाविदययापदविभ्रमः | 

त्रिपानारायणाख्यं तत् स्वमात्रमवरिष्यते ॥ 

इह॒ खट अथर्वणवेदप्रविभक्तदे वदरदिराखामस्तकरूपेयं त्रिपद्विभूतिमहा- 
नारायणोपनिषत् प्रवत्तरकाण्डाभ्यामल्कता स्वाविदापादप्रविभक्तघखाविद्यापादा- 
दिपादचतुष्टयप्रकारिका साकारनिराकारयत्तां प्रकटयन्ती मूाविद्यासंभूतिप्रव््य- 

प्रकारानव्यग्रा सम्यङ्निरूपितपरमरहस्या संसारतरणोपायपूवकमोक्षमार्मदररीनी 

` विहारः-उ, उ १. 
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त्रिपाद्रिमूतिपरमनैकुण्ठमहानागयणचक्रस्वरूपप्रकटनपूेकं सर्वापहृवसिद्रनिष्प्रति- 
योगिवतरेपदवह्ममात्रप्रकटनपर्यवसना विजृम्भते । अस्याः स्वल्पग्रन्थतो विवरण- 
मारभ्यते । परमेष्टिनारायणप्रश्चप्रतिवचनपुरातनगुरुरिष्यसंवादरूप्रा्यायिका 

वक््यमाणवि्यास्तयर्धा, यदर्थं परमेश््यपि देवमानतः सहस्रसंवत्सरं तपश्वरित्वा 

परमतत्त्वरहस्यं नागयणमुखतो विज्ञातवानिति । प्रकृताग्यायिकामवतारयति-- 

अथेति । तपश्चचार खट् | ततः सहस्रवर्षे अतीतेऽत्युभ्रतीत्रतपरसा केवटकुभकेन 

तत्तपःफटं दातव्यमिति प्रसन्न भगवन्तम् । परिप्रच्छति- किमिति! 

भगवन्निति | परगमतत््वरहस्यज्ञा विराडादयः सन्ति तन्निकटे ज्ञातुमहसीति यद्वि 

वदसि तदा परमेति । तव॒ समस्तवेदान्तसिद्रान्तप्ररिरिष्टपरमतत्वरूपत्वात् 

न हि त्वदनिरेकेण परमतक्छज्ञः कोऽप्यस्ति ] तत्राक्षिपति-- तत् कथमिति । 
त्वदतिरकेण न कोऽप्यस्तीति यन्मयोक्तं प्रमाणतः तदेवोच्यते | किः तत् इद्यत्र 

युगपत्तुमुखतः उर्वाः एवमुपन्यस्यति, तत्प्रकारमाचंषे-- त्वमेव सवेज्ञ 
इलयादि । त्वमेव सवेग्रवतेकः, हपीकेरातया करणग्रामप्रदृ्तिनिमित्तत्वात् । त्वमेव 
सवेकारणहेतुः, स्वस्वकायपिक्षया कारणमावमापन्नानामपि हेतुत्वात् । त्वमेव 
तुरीयतुरीयः, तु्योङ्काग ग्रविय्योतमानत्वात् । त्वमेव अमृतमयः नियमुक्तेः 

सनकादिभिरपि स्वात्मतया विस्रग्यः ॥ १ ॥ 

सवरदस्यवोधकरो गुरुशिष्यसंवादः 

परमतत्त्वज्ञस्तसुवाच महाविष्णुरतिप्रसन्ो भूत्वा साधुसाध्विति 

साधुप्ररासापूवक-- सर्वै परमतत्त्वरहस्यं ते कथयामि । सावधानेन श्रुणु । 

ब्रह्मन् देवदरीयाख्याथवरेणदराखायां परमतत््वरहस्याख्यायर्वणमहा- 

नारायणोपनिषदि गुरशिष्यमवादः पुरातनः प्रसिद्धतया जागर्ति । 

पुरा तत्खरूपन्नानेन महान्तः स्वे ब्रह्मभावं गताः यस्य श्रवणेन 

मवनन्धाः प्रविनश्यन्ति यस्य ज्ञानेन सर्वरहस्यं विदितं भवति ॥ २॥ 
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परमेष्ठिना एवं सवखूपेण सरवग्रासचिन्मात्रखूपेण च संस्तुतोऽयं नारायणः 
परमतन्तवज्ञः तमुवाच । यत् त्वयोक्तं तत् साधु साध्विति साधुप्रशंसापूवेक 

प॒रमेष्ठकतस्तुतिमङ्गीकुय सवैमिति । तं खामिसुखीकतय पुरा खनि- 

श्रासवदप्रयत्तः स्वाविभूतऋगादि चतुरदप्रविभक्तदेवदर्शीति । इत्युक्त्वा 

तत्संवादनिर्वृत्तार्थं स्तोति- पुरेति ॥ २ ॥ 

रिष्यप्रश्चः 

तत्खरूपं कथमिति ॥ ३ ॥ 

शान्तो दान्तोऽतिविरक्तः सुशुद्धो गुरुमक्तस्तपोनिष्ठः शिष्यो 

ब्रह्मनिष्ठं गुरुमासाय प्रद्षिणपूर्वकं दण्डवत् प्रणम्य प्राज्ञिभूत्वा 

विनयेनोपसङ्गम्य भगवन् गुरो मे परमतत्त्वरहस्यं विविच्य 
(> 

वक्तन्यामात ॥ ४॥ 

ति मगवन्मुखादवगम्य तद्रुय॒त्सया तदियत्ता पृच्छत -- तत्स्वरूप 

कथमिति ॥ ३ ॥ वश््यमाणाख्यायिकामवतायं गुरुदिष्यरन्षणप्रकटनप्रू्क 

तत्परश्चप्रतिवचनसव्ठमुपन्यस्यति-- सान्त इयादिना ॥ 8 ॥ 

गुरुणा व्रह्मस्वरूपप्रतिपादनम् 

¢ (~ _ णः ८... 1 गस्वैदति 1 

अत्यादरपूवकमतिहषण रिष्यं ` बहूक्कत्य गुखदात--पस्म- 

तत्त्वरहस्योपनिषत्क्रमः कथ्यते । सावधानेन श्रयताम् । कथं ब्रह्म । 
+ 9 (~ 9 (~~ ¢ = 

कृाट््रयावाधितं ब्रह्म! स्वकाटावाधितं तह्य । सगुणानगुणखर्प 

ब्रह्म । आदिमध्यान्तदयुन्यं ब्रहम । सर्वं खल्विदं बरह्म । मायाऽतीत- 

गणातीतं त्र्य । अनन्तमप्रमेयाखण्डपरिपूणं बरहम । अद्वितीयपरमा- 

1 बहु--क, अ २. 
12 
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नन्दरद्धबुद्धम॒क्तपत्यखरूपत्यापकामिन्नापरिच्छित्ं ब्रह्म । पचिदा- 

नन्दखप्रकारीं ब्रह्म । मनोवाचामगोचरं व्रह्म । अखिद्प्रमाणागोचरं 
रह्म । अमितवेदान्तवेदयं व्रह्म । देरातः कारतो वस्तुतः परच्छिदर- 

हितं ऋय । सर्वपरिपूर्णं व्य । तुरीयं निरक्रारमेकं व्रह्म । 
अद्रैतमनिर्वाच्यं बह्म । प्रणवात्मकं ब्रह्य । प्रणवात्मक्रत्वेनोक्तं बरह्म । 

प्रणवा्यसिटमन्वात्मकं व्रह्म । पादचतुष्टयात्मकं ब्रह्य ॥ ^ ॥ 

गुरुवेदति- कि तत्! इत्र परमेति । कथ्यमानं वस्तु कीटा ! 
रयत्र--कथमिति । सवैकाराबाधित ब्रह्य काट्स्यापि कारणत्वात् । 
स्वाज्ञखक्ञदटया सगुणेति । आदिमध्यान्तद्यूल्य आदिमध्यान्तवद्विश्रापवाद- 
सिद्धत्वात् । सवे खल्विदं ब्रह्य खातिरिक्तसवामावात् । मायाऽतीतगुणातीतं 
मायातत्का्यवेर्व्यात् । अनन्तमप्रमेयाखण्डपरिपूण-- यस्यान्तो न विद्ते 
तदनन्तं, यत् प्रवयक्षादिप्रमाणापियं तदप्रमेयं, अत एव सर्वत्र अखण्डतया परि- 
पणम् | अद्वितीयपरमानन्दञ्चुदधबुद्धयुक्तसयस्वरूपव्यापकामिन्नापरिच्छिन्न-- 
+> @ (५ म न्ध ५ 

दतदुःखाभावात् अद्वितोयानन्दत्वं; अद्युदराज्ञानवन्धवेरन्न्यात् शुद्ुद्धमुक्तत्वं, 
अस्यव्याप्यामावात् सयखरूपतया व्यापकं, सवामिनत्वात् अभिन्नं, तस्मात् 
अपरिच्छिनम् | प्रमाणाविषयत्वे तत्सिद्धिप्रमाणामावात् इयत्र अमितवेदान्तवेदयं 
नह्य | वेद्यतया परिच्छिनत्वराङ्कायां देशत इति | व्रह्मवाक्याना महावाक्य 
रतावटीप्रविमक्तनह्यघखरूपमहावाक्यरत्ावर्टीप्रभाटो चने प्रायो व्याख्यातत्वात् 
[अत्रयवाक्यानां न व्याख्यापेक्षा] ॥ ५ ॥ 

पादचतुष्टयात्मकं व्रह्म 

कि तत् पादचतुष्टयं मवति ॥ ६ ॥ 

अविद्यापादः सुविद्यापादश्चानन्दपादस्तुरीयपाद्श्चेति । तुरीय- 

पाद् स्तुरीयतुरीयं तुरीयातीतं च ॥ ७ ॥ 
" स्तु तुरी-अ१, अर, 
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व्रह्मणः प्राद चनुश््यात्मकत्वं कथमिन्याक्षिपत्ति--किं तत् पादचतुष्टयं 
भवतीति ॥ & ॥ स्वाज्नादिदृष्िव्रिकल्पितत्रह्मातिरिक्तयोः स्वं ब्रह्म त्रिपात् 
स्वातिरिक्ताप्रह्वसिद्रनिष्प्रतियागिकपरमात्मा खातिस्किावियापदमोह सयसति 

स्वमात्रमवरिव्यते । व्यष्टिस्मष्टिचतुरदाकटनाकटितस्वातिरिक्तोऽयं अविद्यापादः | 
तत्प्रविभक्तस्थूरादि चतुरदानामवियाविद्याऽऽनन्दतुयमेदेन नाम॒ निदिरति-- 

अविद्येति । अविद्याप्रादस्थुटाटिक्रमेण अविद्यापाद इत्यादि | तत्र--तुयेपा- 
दस्तुयेतुरीयं तुरीयातीत च भवति । तुर्यपरादप्रविभक्तचतुरंरोषु स्वात्मावरण- 
भेद्धतीलयवास्तवत्वकल्नाकल्तस्थूादिभागत्रयापहवसिद्धं॒तु्तुमीयपदं परा- 
भूमिसंक्ञितं तुयतमीयं त्रपदं ब्रह्ममात्रं यदवरिष्यते तदेव तुर्यातीतं च भवति | 
तुतुयेपादश्य निप्प्रतियोगिकनिविरापत्रह्ममात्रतया तु्तुेत्वं सिद्धमेव, तुरीयोङ्का- 
गग्रविद्योनत्वात् , “' तुरयोङ्कारग्रवियातं तुयतुये ` इति श्रुतेः ॥ ७ ॥ 

पादचतुष्यभेदः 

क्रथं पादचतुष्टयस्य भदः ॥ < ॥ 

अविद्यापादः प्रथमः पादो विद्यापादो द्वितीयः आनन्दपाद्- 

प्तृतीयस्तुरीयपादस्तुरीय इति । मूटाविद्या प्रथमपाद् नान्यत्र । 

विद्याऽऽनन्दतुरीयां शाः सर्वेषु पदेषु व्याप्य तिष्ठन्ति ॥ ९ ॥ 

प्रकते तु--कथमिति ॥ ८ ॥ तदेव विव्रणोति--अविद्यापाद् इति | 

स्वाविघापदस्थूटांरः अविद्यापादः प्रथमः पादः स्थू्टरास्य प्राथम्यात् | 
विद्यापादो द्वितीयः, द्वितीयाद्विपादानां प्रधमपरादापेक्षथा सृष््मत्वेन विद्यात्वं, 

वीजत्वेन आनन्दत्वं, चतुर्थारात्वन तुचत्वं चोपपद्यते । प्राथमिकपाद एव 
अविद्यापादः विदाऽऽनन्दादिपादजयं त्रिपादिति चेत्--न, त्रिपा्तन्यस्य 
निर्विरोपतया विद्याऽऽनन्दादिविभागकटनासंमवात् । त्रिपादिति सद्भयाव्राचित्वेन 
नि्धिभागता कुत इति चत्- न, अन्याथस्य युक्तत्वात् | कथमन्यार्था युज्यत 



९२ विपा द्विभूतिमहानारायणोपनिषत् 

यत्र त्रस्यन्ते स्वावरोषतया पद्यते ज्ञायते इति व्युत्पत्तियोगात् त्रिपाच्छ- 
ब्देन निविरोषं रह्म उच्यते | तथाच स्मृतिः- 

्रभ्यन्ते स्वावरोपेण पदयते ज्ञायते च यत् | 
तदेष हि त्रिपाद्रह्म खमात्रमवरिष्यते ॥ इति ॥ 

व्यावहारिकी मूटाविद्या प्रथमपादे स्वाविद्यापदप्रविभक्तस्थूटांरो, तस्य पञ्चीकत- 
पञ्चमहाभूर्तावकारत्वन व्यवहारक्षमत्वात् । अत्रव व्यावहारिकी मूटाविद्या 
युज्यत नान्यत्र द्वितीयादिपादेषुः तेषां अपर्चीकृतपचभूतमहदव्यक्तविकतितया 
स्फुट न्यवहतुमडक्यत्वात् । खाविद्यापदसू्ष्मवीजादिकख्नाकलितविदयाऽऽनन्द- 
तसयाराः सर्वषु प्रादेषु स्थूटादिषु व्याप्य तिरन्ति | तत्र प्रकताविदयापादे 
तत्सृष््माराविदापादा व्याप्य वतते नानन्दादिपादयोः । आनन्दपादस्तु 
विद्याऽविदयापादयोः व्याप्य वर्तते न तुरधेपादे ] तुर्यपादस्तु स्ार्वाक्पादत्रय 
व्याप्य वतते तत्तत्कारणस्य छखकाथव्यापकत्वप्रसिद्रेः ॥ ९ ॥ 

विद्याऽऽनन्दतुरीयाणां मेदः 

एवं तहिं वि्याऽऽ्दीनां भेदः कथमिति ॥ १० ॥ 
तत्ततप्राधान्येन तत्तद्रयपदेशः । वस्तुतस्त्वभेद एव । 

तत्राषस्तनमके पादमविद्यादवरं भवति । उपरितनपादत्रयं शद्ध- 
बाधानन्दलक्षणममृतं भवति । तच्ाटोकिकपरमानन्दलक्षणाखण्डामित- 
तजोरारिन्वंटति । तच्ानिवाच्यमनिर्देहयमखण्डानन्दैकरसात्मर्वं 
भवति । तत्र मध्यमपादमध्यप्रदेरोऽमिततेन प्रवाहाक्रारतया 
निव्यवेकरण्ठं विभाति । तच्च निरतिहायानन्दाखण्डत्रह्मानन द्निन- 
भूत्यकरारण ज्वराति । अपरिच्छिन्रमण्डटानि यथा दरेयन्ते तद्व 
दखण्डानन्दामितेष्णवदिव्यतेजोरारयन्तर्गतविरपन्महाविष्णोः परम- 
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पदं विराजते । दुग्धोदधिमध्यस्थितामृतामृतकवदावदरष्णवं घाम 
परमं पंदर्यते । सदशनविव्यतेनोऽन्तर्गतः सुदरीनपुरुषो यथा 

सूर्यमण्डटान्तगेतः सूर्यनारायणोऽमितापरिच्छिन्द्वैतपरमानन्दलक्षण- 

तेनोराश्यन्तगत आदिनारायणस्तथा संटरयते । मर एव तुरीयं बह्म 

स एव तुरीयातीतः म एव विच्णुः म एव ममस्तव्रह्यवाचकवाच्यः स 

एव परं ज्योतिः म॒ एव मायाऽतीतः मए गुणातीतः सएव 

काटातीतः स एवासिट्कर्मातीनः स एव सत्योपाधिरहितः स एव 

परमेश्वरः स॒ एव चिरंतनः पुरूषः प्रणवाद्यखिरमन्तवाचक्वाच्य 

आद्यन्तद्युन्य आदिदेशकाल्वम्तुतुरीयमंज्ञानिसयपसपूः पूरणः मल्य- 

संकल्प आत्मारामः क्राट््रयावाधितनिजखरूपः सखयंज्योतिः 

स्वयंप्रकाहामयः सम्रमानाधिक्रणद्युन्यः सखप्तमानाधिकरुन्यो 

नदिवारातिविभागो नसवत्परादिकाटविमागः स्वानन्दमयानन्ता- 

चिन्त्यविभव आत्माऽन्तरात्मा परमात्मा ज्ञानात्मा तुरीयात्मेत्यादि- 

वाचकवाच्यो देतपरमानन्दो विंमर्नित्यो निष्कटङ्को निकिक्रल्पो 

निरञ्जनो निराख्यातः शद्धो दव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति 

कथचिदिति ॥ ११॥ 

तथा सति विद्याऽऽदीनां भेदः कथमियाक्षिप्य तत्तत्प्राधाल्येन 

तत्तद्रयपदेराः । वस्त॒तस्तु खाविद्यातदयपिष्ठानचेतन्यव्यातेः समत्वेन अभेद एव 

युज्यते । पूर्वोक्तपादचतुष्टयेष्ट खाविदातदधिष्ठानस्फरतिः ठुत्रेयत॒ आह-- 

1 स्थितामरतक--अ १. 
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तत्रेति । प्राथमिकपादस्याव्रियाप्रविमक्तावियांऽरत्वेन अविदारावरुत्वम् । 
तत्राविद्रायाः प्राधान्यम् । अधिष्टानचेतन्यं प्रधानमप्युपसजनवत् भासते | 
उपरितनपादत्रये तु चेतन्यमेव प्रधानं, खाविदया तूपसर्जनम् । अत्र स्वाविदांऽा- 
तानवतः चतन्यांरास्प्रतिवाह्व्व्यसिद्धिः स्यात् शयते एवोच्यते--उपरितनेति । 
स्वावियातद्प्िष्ठानप्राधान्यापसजनकट्ना माऽस्तु, आद्यं पदं आविद्यकं 
वियाऽऽदिपाटत्रयं निविरोषत्रिपाद्रस्ेति चेत्--न, सर्वापहयसिद्धन्निपाद्रह्ममात्रस्य 
निःप्रतियागिकतया वियाऽऽनन्द्रसादिन्यपदेशासंभवात् । न हि निर्विरोषत्रेपदे 
किष्यक्सनादिवकुण्ठकल्पना उपपद्यते, नापि गयागतिशपि संभवति | श्रयते 
लप्र अवियापादमुददवय विद्याऽपिययोः सन्धो विष्वक्सेनवैकुण्टपुरमामाति, 
विद्यानन्दमययाः सन्धिः) तत्र आनन्दतरङ्गिण्याः प्रवाहेषु खात्वेयादि । 
यस्मादेवं तस्मात् अविद्यातत्कार्थारापप्रधानोऽयमवि्ापादप्रविभक्तावि्यापादः, 
अविद्यापादप्रविभक्तवियाऽऽनन्दादिपाटत्रयं त॒ अविद्यातत्कार्यापवादप्रधानं स्वाधि- 
करणचतन्यदापततं॑सत् तद्रावापन्नतया चकास्ती्याह-- तचारोकिकेति | यत् 
परादचवुष्टयासपापवादाधिकरणं तजर अनिवांच्यम् । तत्र पादचतुष्टये 
विद्याऽऽनन्दाख्यो मध्यमपादौ तयोः विद्याऽऽनन्दपादयोः मध्यप्रदेन्े उक्त 
तरिरोषणविदि्टं॑निखवेकुण्ठं विभाति । यत् निलयैकुण्ठमित्युक्तं॑वस्तुतः 
तच निरतिरयेति । तत्रयविदोषांशापाये तदेत निर्विरोषत्रेपदं ह्म स्वाज्ञादि- 
दवनुरोधेन नानान्यपदे हवत् [ई सत् ] वस्तुतः स्वेन खूपेण मातीयाह-- 
स एवदयादिना ॥ ११ ॥ 

एतदरेदनफलम् 

य॒ एवं वदं म पुरुषस्तदीयोपापनया तम्य सायुज्यमेलय- 
पंशयमित्युपनिपत् ॥ १२ ॥ 

“एका नारायणो न द्वितीयोऽस्ति काश्चत् इति वेदनसमकाटं 
नित्रतियागकत्रह्मात्रावस्थानटन्षणविकन्छवरंकवल्यमेति । तदीयं शवलं व्रह्म 
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तदुपासनाताग्तम्यानुरोधेन साटक्यादिसायुज्यान्तस॒क्तिमेतीयत्र- “ सालो 
क्यादिचतुमुक्तिः मदुपासनया भवेत् ? इति श्रुतेः । इत्युपनिषच्छन्दः 
प्रधमाध्यायसमाघ्यथः ॥ १२॥ 

इत्यथर्वणमहानारायणोपनिषदि पादचतुष्टयस्वशूपनिरूपणं नाम प्रथमोऽध्यायः 

दितीयोऽध्यायः 

साकारनारायणस्य निलयत्वविरोधरदड्ा 

अथेति होवाच छात्रो गुरं भगवन्तम्--मगवन् वैकुण्डम्य 

नारायणस्य च निव्यत्वसुक्तम् । सर एव तुरीयमित्युक्तमेव । वेकुण्ठः 

साकारो नारायणः माकारश्च । तुरीयं तु निराकारम् । साकारः 

सावयवो निरवयवं निराकारम् । तस्मात् साकारमनित्यं नित्यं निराकार- 

मिति श्रतेः। यद्यत् सावयवं तत्तदनित्यमित्युमानाच्वेति प्रयक्षेण 

दृष्टत्वाच्च । अतस्तयोरनित्यत्वमेव वक्तमुचितं भवति । कथमुक्तं 

नित्यत्वमिति । तुरीयमक्षरमिति श्रुतेः तरीयम्य नित्यत्वं प्रसिद्धम् । 

नित्यत्वानित्यत््े परस्पर विरुद्धधर्मौ । तयोरेकस्मिन् ब्रह्ण्यत्यन्तविरुद्ध 

भवति । तस्मद्रिङुण्ठस्य च नारायणस्य चानित्यत्वमेव वक्तुमुचितं 

मवति ॥ १ ॥ 
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४८ आदिनारायण एव तुरीयं व्रह्म 2" इत्युक्तम् ; तस्य साकारनिराकार- 

ताऽसंभवं मन्यमानः पृच्छति--अध्रेति । नित्यत्वमुक्तं नियवेकुण्ठं 
विभातीति ॥ १ ॥ 

साकारस्य सापाधिकनिसमाधिकमेदः 

सत्यमेव भव्रतीति देरिकः परिहरति । साकारस्तु द्विविधः 
, (~ _ भ, (~ श्च 

सोपाधिको निरुपाभिक्श्च ॥ २॥ 

यत् त्वयोक्तं तत् सलयमेव । अर्वाइगीकरि सयमित्युक्तिः । परिहारक्रम- 
माह--साक्रारस्त्विति | ¢ त्रहमव्यतिरिक्त न किंचिदस्ति, “एको नारयणो 

न द्वितीयोऽस्ति कथित् ?, ^“ पद्यतेहापि सन्मात्रमसदन्यत् 

चिन्मात्रमेव चिन्मात्रमखण्डेकरसं रसम् | 

सर्ववजितचिन्मात्र बह्ममात्रमसन्न हि ॥ 

इयादिश्रुतिसिद्रनिष्यरतियोगिकसदसद्रपत्रह्मातिरिक्तयोः मध्ये ब्रह्म तावत् त्रैपदं 
स्वाज्ञादिटिविकल्पितस्वातिरिक्तावियापदमोहि सयसति अत्यवहा्यतया स्वमात्र- 
मवचिाच्प्त इनयत्र हैरादष्टात्तररातवेदान्ताः प्रमाणम् । न हि तत्र विवादोऽस्ति | 

स्वाज्ञदष्टिविकल्पितस्वातिरिक्तस्त॒॒व्यश्िसमण्यात्मकचतुश्चतुरंडाविरिष्टस्वाविया- 

पादाकरेण तत्तदंशारापापवादाधिकरणाकारेण साकं वतत इति साकार 
इत्युच्यते | सोऽयं साकारस्तु द्विविधः | द्वैविध्य कथं ! इलयत्र सोपाधिक 
निरुपाधिकमेदात् द्रविध्यमिप्यते । साकाराविदापदस्थूटादिभागत्रथस्य स्वारो- 
पाधिकरणविश्वविराडात्रादिप्राज्ञवीजानुज्ञेकरसान्तचेतन्योपापित्वात् उपाधित्वम् | 

साकाराविद्यापदतुयाशभागत्रयस्य तु पूर्वोक्तमागत्रयापवादाधिकरणद्वितुयाविकल्प 
चतन्योपाधित्वेऽपि विश्वविराडाययधिषठितमागत्रयवत् वन्धकाभावात् निर्पाधिक- 

त्वमुपचयते ॥ २ ॥ 
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सोपाधिकसाकारनिरूपणम् 

तत्र सोपाषिकप्ाकारः कथमिति ॥ २ ॥ 

आविद्यकमसिलकायकारणजाल्मविद्यापाद् एव नान्यत्र । 

तसात् समस्ताविद्योपाधिः साकारः सावयव एव । सावयवत्वादवदयम- 

नित्यं भवत्येव ॥ ४ ॥ 

तत्र सोपाधिकः साकारः कथं १ इति प्रष्टं आह-आविदयकमिति | 

स्वाविदयद्रयतत्कायेकारणजार आविद्यकं वाहृव्येन अविव्यापादप्रविभक्त- 
स्थूटादिभागत्रय एवोपरम्यते नान्यत्र | न हि तततरयमाग एवमुपटम्यते । 

यस्मादेवं तस्मात् अस्य भागत्रयस्य सोपाधिकसाकारत्वेन सावयवत्वं तताऽनिय- 
त्वं च स्यादिति ॥ ३-४ ॥ 

निर्पाधिकसाकारनिरूपणम् 

सोपाधिकसाकारो वर्णितः । तहिं निरुपापिकसाकारः 

कथमिति ॥ ९ ॥ 

निस्पाधिकसाकारख्िविधः वब्ह्यविद्यासाकारश्चानन्दमाकार 

उमयात्मकप्ाकारश्वेति । त्रिविधमाकारोऽपि पुनद्विविधो भवति 

नित्यस्ाकारो सक्तसाकारश्वेति। नित्यसाकारस्त्वायन्तद्युन्यः शाश्वतः | 

उपासनया ये म॒क्ि गतास्तेषां प्ाकारो सुक्तसाकारः । तम्याखण्ड- 

ज्ञानेनावि्भावो भवति । सोऽपि शाश्वतः ॥ ६ ॥ 

सोपाधिकसाकारः उक्तः, तिष्टतु एवं, तहि निरपाधिकसाकारः कथं ! 

इयत्र साकारः स्वावि्यापदतुर्योशो हि निरूपाधिकसाकारः । विद्याऽऽनन्दादि- 

भेदेन स॒ चिविथः। तत्न तत्तरयोराप्रविभक्तश्थूटमागोऽयं ब्रह्मविद्यासाकारः? 

तत्सृष्ष्मारास्तु आनन्द साकारः, तद्र जास्त उभयात्मकसाकारभ्येति तुयपफादस्य 

13 
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त्रेविध्यमुक्तम् । व्यष्टिसमष्टिविभागतः त्रिविधसाकारोऽपि पुनर्दिविधो भवति । 
तत्र समष्टस्तु निलयसाकारः, व्यष्टिस्तु सक्तसाकार्धेति | तत बौदृशोऽयं 
नियसाकार इलयत्र आदन्तगुन्यः राश्रतः । तुथविराटूसूत्रवीजचतन्यस्य 
निराव्तत्रह्ममात्रदषटित्वेन संभूतिप्रछयामावात् आन्तञयन्यत्वं, तुयतुयच्या 
शाश्वतत्वं च सिद्धमेव | व्यष्टयात्मकसुक्तसाकारत्वरूपं व्णयति--उपासनयेति | 
इह॒ रोके श्रवणादिनैेक््येण केवरमगवदटुपासनया ये साटोक्यादिुक्ति 
भजन्ते तेषां साकारो जुक्तसाकारः । तस्य सुक्ततसाकारस्य मगवटुपदिष्ठवदान्त- 
श्रवणजनिताखण्डज्ञानेन ब्रह्मभावािभविो भवति । व्रह्मभावापत्तितः सोऽपि 
दाशत इयर्थः ॥ ६ ॥ 

मुक्तसाकारस्य शाश्वतत्वनिरूपणम् 

मक्तपाकारस्त्वैच्छिकिं इति अन्ये वदन्ति । दाश्वतत्वं 
कथमिति ॥ ७ ॥ 

अद्वैताखण्डपपिपू्णनिरतिदायपरमानन्दशु ब दधसक्तसत्यात्मक- 
ब्हमचेतन्यप्ताकारत्वात् निर्पाधिकम्ताकारस्य नित्यत्वं सिद्धमेव । तसा- 
देव निरुपाधिकपाकारस्य निरवयवत्वात् खाधिकरमपि दूरतो निरस्त- 
मेव । निरवयवं बह्यचैतन्यमिति पर्वोपनिषत्सु सवशाच्रभिद्धान्तेषु शरूयते ॥ 
कथ पुनः युक्तसाकारस्य शाश्वतत्वं ! इ्वयाक्िप्य परिहरति-- 

मुक्तेति ॥ ७ ॥ मगवदुपदिषट्ञानमहिश्ना अद्वैतेति । ् रह्माकाराकारितत्वात् 
सोपाधिकसाकारपक्षया निरुपाधिकसाकारस्येति | यस्मादेवं तस्मात् । सप्रतियोगिकमपि निरवयवम् ॥ ८-१० | 

विदयाऽऽनन्दतुरीयसाकाराणा मेदः 

अथ च विद्याऽऽनन्दतुरीयाणामभेद् एव श्रुयते सर्वत्र । 
विद्याऽऽदिपताकारभेदः कथमिति ॥ ९ | 
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परत्यमेवोक्तमिति देरिकः परिहरति । विाप्राधान्येन 

विद्याप्ताकारः । आनन्दप्राधान्येनानन्दमाकारः । उमयप्राधान्येनो- 

भयात्मकःसाकारो भवति । प्राधान्येनात्र भेद एव मेदो वस्तुतस्त्- 

भेद एव ॥ १० ॥ 

परत्रह्मणः साकारनिराकरारभेदविरोधपरिदहारः 

भगवन्खण्डद्वितपरमानन्दलक्षणपरंबह्मणः साकारनिराकारौ 
विरुद्धधर्मौ । विरुद्धोमयात्मकत्वे कथमिति ॥ ११ ॥ 

परत्यमेवेति गुरूः परिहरति । यथा मरवेगतप्य निराकारस्य 

महावायोश्च तदात्मकस्य त्वकूपतित्वेन प्रसिद्धस्य साकारस्य 

महावायुदेवस्य चाभेद् एव श्रूयते सव यथा प्रथिव्यादीनां 

व्यापकष्टारीराणां 'दवदोषाणां च तद्विरक्षणतदमिननन्यापकापरिच्छिन्न- 

निजमूर््याकारदेवताः श्रूयन्ते सर्वत्र तदत् परवरह्मणः सर्वात्मकस्य 
साकारनिराकारभेदविरोधो नास्त्येव । विविधविचित्रानन्तराक्तेः 

परब्रह्मणः खरूपन्नानेन विरोधो न विद्यते । तदभावे सत्यनन्तविरोधो 

विभाति ॥ १२॥ 

अथ च रामङ्रष्णादयवतरिष्वप्यद्रैतपरमानन्दटक्षणपरंव्रहमणः 

परमततत्वपरमविमवानुमंधानं स्वीयत्वेन श्रूयते सवै । सतपरिपूणं 

स्यद्नितपरमानन्दलक्षणपरत्रह्मणस्तु किं वक्तव्यम् । अन्यथा सवपरि- 

पूर्णप्य पररह्मणः परमार्थतः साकारं विना केवटनिराकारत्वं यद्यमिमतं 
६. 

" साकारदचति-- मु. 2 दारीरिणां -अ २. ° देवविशे-पु, 

९९ 
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तर्हिं केवलनिराकारस्य गगनस्येव परब्रह्मणोऽपि जउत्वमा"पाद्यते । 

तसात् परंव्रद्यणः परमार्थतः साकारनिराकारौ खभावसिद्धौ ॥ १३॥ 

साकारत्रयभेदस्य तत्प्रविभक्तस्थूखायंदानिमित्तत्वात् बरह्मणो विश्वविश्वाद्- 
विकल्पानुङ्गकरसान्तमेदेन साकारनिराकारत्वप्रसक्तो विरोधं मत्वा परच्छति- 

भगवन्निति ॥ ११ ॥ तत्र विरोवाभवे टृष्टान्तद्वयमाचष्ट-- यथेति | विश्वविश्वाद्य 

विकल्पानृङ्ञेकरसान्तरूपेण सार्बात्मिकस्येति । स्वारोपितविविधविचित्रा- 

नन्तराक्तेः परत्रह्मणः साकारसपिक्षनिराकारगतविरोषांदापहवसिद्धनिष्प्रति- 

यागिकव्रह्यमात्रस्ररूपनज्ञानेन साकरारनिराकारविरोधो न विद्यते ब्रह्ममात्रस्य 

निष्य्रतियोगिकनिराकारत्वेन विरोधस्फरत्यनवकारात् ॥ १२ ॥ 

सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥ इति ॥ 
मत्तः परतर नान्यत् किचिदस्ति धनज्ञय ॥ 

र्वयादिपरमतत््वविभवानुसन्धानं रामकरष्णायवतारेष्वपि श्रयते | निष्प्रति- 
योगिकपणमावमापनन्रह्ममात्रस्य किं वक्तव्यं यद्भावापर्तितोऽप्यंडावतारा अपि 
निविरोषव्रह्ममावनया अंदांरिभावविकटा वभूवुः | साक्षाद्रद्मात्रस्य निष्प्रति 
योगिकत्वेन साकारः तत्सपिश्चनिराकारो वा कथं सद्धं पारयति । एवं सर्ववेदान्त- 
सिद्धान्तार्थं केचन स्वाज्ञाः रामकरष्णादीनां साकारतया परमतत्वविभवानुसंघानं 
श्रूयत अडस्य साक्रतित्वेन अगित्रह्मणोऽपि साकृतित्वेन अद्रैतपरमानन्दछक्षण- 
ब्रह्मत्वमस्तीति किं चित्रमिति मेनिरे । तदानुकूल्येन युक्त्यामासमपि दर्शयन्ति | 
तथा च स्प्रतिः- 

यस्य यस्य गू प्रहि यस्मिन् इदावेरो भवेत्तयम् | 
तत्तद्रान्यनुराधन राच्च मवति नान्यधा ॥ इति ॥ 

1 पदययते- अ १, क. 
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साकृतित्वेन ब्रह्मणो ब्रह्मत्वं, अन्यथा सवेपरिपूणैब्रह्मणः परमार्थतः साकारं 
विना केवखनिराकारत्वे यद्यभिमतं तदा केवटनिगाकारगगनवत् परं 

ब्रह्मापि जडतामिपात् । न हि त्र्य जडमावं स्प्रराति | रिरःपाण्यादियागतः 

साकृतित्वं सचिदानन्दानुद्या निराकरृतित्वं च युज्यत इति केचित् । 
यस्मादेवं तस्मान् परब्रह्मणः परमाथतः साकारनिराकारौ स्वभाव- 
सिद्धाविति मेनिरे ॥ १३॥ 

आदिनारायणादविद्योदयः 

)। ् प्योन्मेषनिमे क ७, 

तथाविषम्यद्वेतपरमानन्दलक्षणस्यादिनारायणः ह 

पाभ्यां मूटाव्रिद्योदयस्थितिटया जायन्ते | कदाचिदात्मारामस्याखिल- 

परिपूणैस्यादिनारायणप्य स्वच्छाुपारेणोन्मेषो जायते । तस्मात् 

परत्रह्मणोऽधस्तनपादे सवेकारणे मूटकारणाव्यक्ताविर्मावो भवति । 
अव्यक्तान्मूटाऽऽिभावो मूाविद्याऽऽविर्भावश्च । तस्मादेव सच्छब्द 

वाच्यं ब्रह्माविद्याराबटं भवति । ततो महत् । महतोऽहंकारः । 

अहंकारात् पञ्चतन्मात्राणि । पञ्चतन्मत्रेभ्यः पश्चमहाभूतानि । 

पञ्चमहामूतेम्यो ब्रहमेकपादं व्याप्तमेकमविद्याऽण्डं जायते ॥ १४ ॥ 

तथा च आकृतिद्रयविरिष्टत्रह्मणः सकारादेव अव्यक्तादिस्थावरान्तसुष्टिः 
स्यादिययाह-- तथाविधस्येति । तथाविधस्य साकृतेः । तत्रान्मेषतः सृष्टिमाचष्टे 
कदाचिदिति । मूखाङब्देन .माया । मूढावियाङष्देन तत्कायमियथः । 

यन्मायातत्कार्याविर्मावहेतुः अक्षराख्यं कूटस्थं वा तस्मादेव ॥ १४ ॥ 

अविदयाऽण्डस्थनारायणमटिमा 

तत्र तत्वतो गुणातीतद्द्धमत्वमयो रीटागृहीतनिरतिङ्गया- 

नन्दलक्षणो मायोपाधिको नारायण आसीत् । स एव नित्यपरिपूणः 
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पाद्विभूतिवकण्टनारायणः । स॒ चानन्तकोखििह्याण्डानामुदयस्थि- 

तिट्यायसिल्कार्यकारणजाटपरमकारणमूतो महामायाऽतीतस्तुरीयः 

परमेश्वरो जयति । तस्मात् स्थूविराट्खदूपो नायते । स सककारणमूट 

विराटषरूपो भवति । स चानन्तशीषा पुरुष अनन्ताक्षिपाणिपादो 

मवति | अनन्तश्रवणः सर्वमावृत्य तिष्ठति । स्वेव्यापको मवति । 

गुणनिर्युणवरूपो मवति । ज्ञानवडेश्र्थशक्तितेजःस्वरूपो मवति । 

विविधविचित्रानन्तनगदाकछारो भवति । निरतिश्यानन्दमयानन्तपरम- 

विभूतिसमया ` विभ्वाकारौ मवति । निरतिद्वायनिरड करासवज्ञसर्व- 

राक्तिसर्वनियन्तत्वायनन्तकल्याणगुणाकारो भवति । वाचामगोचरा- 

नन्तदिव्यतेनोरादइयाकारो भवति । समस्ताविद्याऽ्डन्यापको भवति | 

म॒चानन्तमहामायाविटासरानामपिष्ठाःनविरोषनिरतिङ्चयद्वितपरमा - 

नन्दटक्षणपरव्रह्यविरामविग्रहो भवति ॥ {९ ॥ 

अस्येकरकरोमक्ूपान्तरेष्वनन्तकोखिवरह्याण्डानि श्ावरणानि 

च॒ जायन्त । तेष्वण्डेषु स्वष्वेकेकनारायणावतारो जायते । 

नारायणाद्धिरण्यगमां जायते । नारायणादण्डविराटस्वरूपो जायते । 

नारायणाद्खिटलोकचख्षटप्रनापतयो नायन्ते । नारायणादेकादशरुद्राश्च 

जायन्ते । नारायणादखिट्टोकाश्च जायन्ते । नारायणादिन्द्रो 

जायते । नारायणात् स्वे वाश्च जायन्ते । नारायणाट्राददश्ादित्याः 

सर्वे वसवः प्व ऋषयः सवाणि भूतानि सर्वाणि छन्दासि नारायणादेव 

`" विभवाका--अ >, क. विश्वाका--उ, मु. ° नावि--अ>. ` स्थावराणि--उ, मु. 
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समुत्पद्यन्ते । नारायणात् प्रवतेन्ते । नारायणे प्रीयन्ते । अथ 

नित्योऽक्षरः परमः खराट् । व्रह्मा नारायणः । रिश्च नारायणः | 
राक्रश्च नारायणः । दिङश्च नारायणः । विदिङश्च नारायणः | 

कारश्च नारायणः । कर्माखिं च नारायणः । मूर्तामूर्ते च नारायणः । 
कारणात्मकं सवै कार्यात्मकं सकट नारायणः । तदुभयव्रिरक्षणो 

नारायणः । परंज्योतिः खप्रकाङमयो ब्रह्मानन्दमयो नित्यो 

निविकल्पो निरञ्जनो निराख्यातः शद्धो देव एको नारायणो न 

द्वितीयोऽस्ि कश्चित् न समोनाधिक इत्यमंशयम् ॥ १६ ॥ 

स्योपाधिसत्वासत्वाम्यां सगुणनिगणस्वरूपो भवति । नारायणस्य 
स्वाज्ञविकल्पितोपाधियोगायोगतः सर्वज्ञत्वस्तवराक्तिसवनियन्तृत्वायनन्तकल्याण- 

गुणवत््वं निरतिशयद्रितपरमानन्डखश्षणटस्ितत्वं वस्तुता निष्प्रतियोगिक- 
ब्रह्ममात्रत्वं च युज्यत इयस्यामुपनिषदि सवत्र एवं द्रषव्यमियथंः ॥ १९ ॥ य 

एवंविधो नारायणः अस्येयादि | स्वेन ख्येण नियः । न हि नारायणाधिकः समो 

न्यूनो वाऽस्ति, वस्तुतो नारायणस्य निष्प्रतियोगिकत्रह्यमात्रत्वात् ॥ {६ ॥ 

एतद्रेदनफलम् 

परमार्थतो य एवं वेद् पकल्न्धांरिछत्वा मृत्युं तीत्वां स 

मुक्तो भवति म॒ सक्तो भवति । य एवं विदित्वा सदा तमुपास्ते 

पुरुषः स नारायणो भवति स नारायणो भवतीत्युपनिषत् ॥ १७ ॥ 

वेदनफटमाह--य इति । आव्रत्तिः आदरार्था । इत्युपनिषच्छन्दः 

दि तीयाध्यायसमा्यथः ॥ 

इत्यथर्वणमहानारायणोपनिषदि प्रररह्मणः साक्ारनिराकारस्वरूपनिरूपणं नाम द्वितीयोऽध्यायः 
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तृतीयोऽध्यायः 

अविदाप्रपञ्चो महामायाविखसः 

अथ छात्रस्तथतिहोवाच-- भगवन् देशिक परमत॑त्वन्ञ 

सविलापमहामूटावि्ोदयक्रमः कथितः । तदु प्रपञ्चोत्पत्तिक्रमः 

कीरशो भवति विशेषेण कथनीयः । तस्य तत्वे वेदितुमिच्छामि ॥ १॥ 

तथत्युक्त्वा गुरुरित्युवाच-- तथाऽनादिमवेप्रपञ्चो इदयते । 

नित्योऽनित्यो वेति सटायते । प्रपञ्चोऽपि द्विविधः विद्याप्रपञ्चश्चा- 

वियाप्रप्चशचेति । विचयाप्रपञ्चम्य नित्यत्वं सिद्धमेव नित्यानन्दचिद्विटा- 

पात्मकत्वात् अथ च शद्धबुद्धसुक्तसत्यानन्दसःखूपत्वाच । अविद्या- 

प्रपञ्चस्य *नित्यत्वम नित्यत्वं वा कथमिनिं । “प्रवाहतानित्यत्वं वदन्ति 

केचन । प्रयादिकं [कम्य] श्रूयमाणत्वादनिलयत्वं वदन्त्यन्ये । उभयं न 

भवति । पूनः कथमिति । सकोचविकामात्मकमहामायाऽविटास्रात्मक 

एव सवाऽप्यविद्याप्रपच्चः | परमाथतो न किंचिदस्ति क्षणदयुन्यानादि- 
मूलाविद्याविदासत्वात् । तन् केयमिति । एकमेवाद्वितीयं तह्य । नेह 
नानाऽस्ति किंचन । तस्माद्भद्यव्यतिरिक्तं सर्व बाधितमेव । सत्यमेव 

परं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्येति ॥ २॥ 

रिप्यो गुरुखतो मूलावियोत्पत्तिक्रमं बुद्धा तत्कायप्रपचोत्पक्तिकरमबुमुत्सया 
प्च्छतीयाह--अथेति । किमिति! तथेति ॥ १ ॥ स्वाज्ञानकाल्मारम्य 

` संशय्यते-मु. ` रूपात --अ २. रूपत्वात्-- उ, 
ˆ नित्यत्वं वा अनित्यत्वं वा-क. ^ प्रबाहतो--मु. » विकास एव -अ २, क. 
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स्वज्ञानावधिकत्वमनादित्वम् । सोऽयमनादिप्रपञ्चः । ““ विययया देवलोकः ?' इति 
शरुयनुरोधेन विद्यया प्रकर्षण योऽखते प्रकाराते सोऽयं वेक्रुण्ठादिविद्याप्रपञ्चः 
विष्ण्वादेः यावदुपाधिस्थायित्वात् स्वाविद्याविजंमितमा्त्यप्रपञ्चपिक्षया विद्या- 
प्रपञ्चस्य निलयत्वं सिद्धमेव विष्णोः नियानन्दचिद्धिखसात्मकत्वान् डीटाऽ 
विष्णुना निमितत्वात् अथ च परमाधदृ्टया श्ुद्धरूपत्वाच । अविद्याप्रपञचे- 

यत्तामाह--अविद्येति | चित्रपटवत् संकोचेलयादि । त्रह्मातिरकेण परमार्थत इति । 
यस्मादेवं तस्मात् । यत्तदपवादाधिष्टान तत् सदयमेव ॥ २ ॥ 

ब्रह्मणः अण्डपरिपाल्कमहाविष्णो ल्यः 

ततः सविाप्तमूटाविदयोपसंहारकमः कथमिति ॥ ३ ॥ 

अत्यादरपूर्वकमतिहषेण ्देरिक उपदिरति--चतुयुंग - 

सहल्ाणि ब्रह्मणो दिवा भवति । तावता काषेन पुनस्तप्य रातिभ॑वति 

द्रे अहोरात्रे एकं दिनं भवति । तस्मिनेकरस्मिन् दिने आमययभ्टोका- 

नासुदयस्थितिट्या जायन्ते । प््चदश्दिनानि पक्षो भवति । पक्षद्रयं 

मासो भवति । मासद्रयमृतुभंवति । ऋतुत्रयमयनं भवति । अयनद्भयं 

वत्सरो भवति । वत्सरदातं क्यमानेन ब्रह्मणः परमायुःप्रमाणम् । 

तावत्कारस्तस्य स्थितिरुच्यते । स्थित्यन्तेऽण्डविराट्पुरूषः स्वांशो 

हिरण्यगममभ्येति । हिरण्यगभः खक्रारणं परमात्मानमण्डपरिपाट्क- 

नारायणममभ्येति । पनरवत्रदातं तप्य प्रख्यो भवति । तथा जीवा; 

सवे प्रक्रतौ प्रीयन्ते । प्रलये सर्वशून्यं मवति ॥ ४ ॥ 

1 देदिकोप--अ १, अ २, क. ° लोकान्त--मु, 

° तदा--मु. 
14 
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मूलावि्योपसंहारकमवमुत्सया प्रच्छति-- तत इति ॥ ३ ॥ पृष्टो गुरः 
अलयादरपुवैकम् . . . उपदिशति--कि तत् ? चतुयुगेति । पुन्वत्सररातं तस्य 
चतुमुखस्य प्रख्यो भवति ॥ ४ ॥ 

महाविष्णोः आदिविराट्पुरुषे ख्यः 

तस्य ब्रह्मणः स्थितिप्रल्यावादिनारायणस्यांरोनावतीर्णस्याण्ड- 

परिपाल्य महाविष्णोरहोरात्रिसंज्ञिकरो । ते अहोरात्रे एकं दिनं 
भवति । एवं दिनपक्षमाससवत्सरादिमेदाच्च तदीयमानेन शतकरोरि- 

वत्परकास्तस्य स्थितिरुच्यते । स्थित्यन्ते खांशं 'महाविराट्पुरुष- 

मभ्येति । तत. सावरणं ब्रह्माण्डं विनादामेति । ब्रह्माण्डावरणं 

विनयति "तद्धि विष्णोः सरूपम् । त्य तावत्परट्यो भवति । 

प्रटये स्वदुन्यं भवति ॥ ° ॥ 

दातकोटिवत्सरकारः--शतकोटिवत्सरपरिमितः काटः, शतसंवत्सरः 
काटो यस्य कोटाविति वेयथंः ॥ ५-६ ॥ 

आदिविराट्पुरषस्य आदिनारायणे ल्यः 

अण्डपरिपालकमहाविष्णोः स्थितिप्रयावादिविराय्पुरुष - 
स्याहोरात्रिश्सक्ञिकौ । ते अहोरात्रे एकं॑दिनं मवति । एवं 
दिनपक्षमासपवत्सरादिभेदाच तदीयमानेन शतको यिवत्सरकाटस्तस्य 
स्थितिरुच्यते । स्ित्यन्ते आदिविराटपुरूषः स्वां मायोपाधिक- 

" ‹ महा ` इति (क) कोरे नास्ति. ° त॒स्य- उ, 

3 सृङ्गितो--उ, उ १. 
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नारायणममभ्गेति । तस्य विरारृपुर्षस्य यावत्प्थितिकाटस्तावत्प्रलयो 

भवति । प्रये सवेशुन्यं मवति ॥ ६ ॥ 

मायाविल्ये जीवेक्योः स्वरूपभजनम् 

विराटूप्थितिप्रल्यो मूटाविद्ाऽण्डपरिपाल्कस्यादिनारायण- 
स्याहोरात्रिमक्ञिको । ते अहोरात्रे एकं दिनं भवति । एवं दिन- 

पक्षमासपरवत्सरादिमेदाच् तदीयमानेन शतकोयित्सरकाटस्तस्य 

स्थितिरुच्यते । स्थित्यन्ते त्रिपाद्विभूतिनारायणस्येच्छावहानिमेषो 

जायते । तसमान्मूटाविद्याऽण्डस्य सावरणस्य विटयो भवति । ततः 

सविटामा मूलाविद्या स्वैकार्योपाधिसमन्विता सदसद्विलक्षणाऽनिर्वाच्या 

लक्षणदुन्याऽऽविभावतिरोधानात्मिकाऽना्सिल्कारणकारणाऽनन्त - 

महामायाविरोषणविशेषिता परमसुष्ष्ममूल्कारणमव्यक्तं विरति । 

अव्यक्तं विदोद्रद्यणि निरिन्धनो वैश्वानरो यथा । तसान्मायोपाधिक 

आदिनारायणस्तथा सखष्खूपं मजति । सर्वे जीवाश्च खस्वरूपं भजन्त । 

यथा जपाङुसुमपानिष्याद्रक्तस्फरिकप्रतीतिस्तदभावे शुद्धस्फत्कि- 

प्रतीतिः बह्मणोऽपि मायोपाधिवशात् सगुणपरिच्छिनाद्िप्रतीतिरूपाधि- 

विल्यानिरणनिरवयवादिप्रतीतिसत्युपनिषत् ॥ ७ ॥ 

यस्मादेवं तस्मात् मायोपाधिक इलयादि । त्र्यन्तैः यत्स्वमात्रमिति 

पद्यते तत् त्रिपादिति यदुक्तं न संगच्छते, तस्य स्वेच्छावशात् निमेषो 

जायते इतीच्छानिमेषा[दि |विकरारकर्नाविरिष्ठत्वात् सविरोषं त्रिपादिति चेत्- 

न, तदिच्छानिमेषदेः तदाप्ताबुपायत्वात् । यथा आनन्दवल्ल्यां भूमोभन्दावताराय 
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सोपानरीया साषमौमायानन्दतारतम्यं श्रूयते तथा अत्रापि सोपानरीलया 
चतुर्मुखाद्यादिनारायणान्तचेतनविदिष्टप्रपञ्चापवादाधिकरणत्वमवगम्यते । वस्तुतः 

क अ 

दाराविषाणकल्पप्रपञ्चस्य निष्प्रतियोगिकामावरूपतया आधेयत्वांसंमवात् अधेय- 
त्वाभावतः तनिरूपिताधारत्वासंमवात् त्रिपात् निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रतया 

स्वाज्ञादिदण्िमोहे सयसति सदा अवरिप्यत इति सिद्धम् । इत्युपनिषच्छब्दः 

तृतीयाघ्यायसमाघ्यथः ॥ ७ ॥ 

इत्यथर्वणमहानारायणोपनिषदि मूलाविद्याप्रकयस्वकूपनिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः 

चतुर्थोऽध्यायः 

नरेपदचेतन्यस्वरूपम् 

ॐ ततस्तस्मानिविंरोषमतिनि्मङं मवति । अविद्या"पाद्मति- 

रद्धं भवति । शुद्धवोधानन्दटक्षणकरेवल्यं भवति । बरह्मणः पादचतुष्टयं 
निविदोषं भवति । अखण्डटश्षणाखण्डपसिपूर्ण्तचिदानन्दखप्रकारां 

भवति । अद्रिनीयमनीश्वरं भवति । अखिटकार्यकारणसवरूपमखण्ड- 
चिद्धनानन्दस्वरूपमतिदिव्यमङ्ाकरारं निरतिरायानन्दतेजोरारि विरोषं 
पवपरिपू्णानन्तचिन्मयस्तम्माकारं शद्धवोधानन्दविरोषाकारमनन्त- 
चिद्विटाप्तविभूतिमष्टयाक्रारमद्धुतानन्दाश्वर्यविभूतिविरोषाकारमनन्त- 

परिपूणानन्ददिन्यमोदामिनीनिचयाकारम् । एवमाकारमद्ितीया- 
खण्डानन्द्रह्यस्वरूप निरूपितम् ॥ १ ॥ 

" पार-अ १, अ २. 
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स्वातिरिक्तसवंप्रपश्चापवादाघारतया वस्तुतो निराधारतया च यलत्रपदचै- 
तन्यमवरिष्यते तत्स्वरूपं विादयति ओमिति । ॐ ओङ्ाराग्रविद्योतं तुयतुर्यात्मकं 
त्रेपदं ततः तस्मात् स्वाविद्यापाद्रप्रविभक्तस्वावियापादादिपादचतु्यापहवात् 
निष्प्रतियोगिकनिरविरोषं तथा अतिनिमेरं तदा भवतीव भवति | स्वाज्ञपिकल्पि- 

तस्वाविदयापदविस्नमे सवयसति निष्प्रतियोगिकनिविरोषतया स्वयमवरिष्यत 
इलयर्थः । वोधाथै तदेव विरोषणान्तरेण प्रपञ्चपति-अविदेयादिना | यत्र 
सद्वितीयेश्वरादिकटना न विद्यते तनिष्प्रतियोगिकादितीयमिलयधः । यत् 

स्वाज्ञदरायां अविख्कायेकारणस्वरूपं अनुभूतं तदेव स्वज्गददायां अखण्डेति | 
स्तम्भाकारं स्तम्मवद चटमियथः । एवं , . . निरूपितं, नातः परं वक्तव्यमव- 

दिष्यते ॥ १ ॥ 

पादभेदादिकथनं ब्रह्मस्वरूपकथनमेव 

अथ छात्रो वदति--भगवन् पादमेदादिकं कथं कथमदरेत- 

सखदूपमिति निरूपितम् ॥ २ ॥ 
[9 [> (~ विरो भ ४ च, _ 

देरिकः परिहरति-- विरोधो न विदयते । व्र्याद्वितमेव म्यम् । 

तथेवोक्तं च । ब्रह्मभेदो न कथितो ब्रह्मव्यतिर्क्तिं न किंचिदस्िि | 

पादभेदादिकथनं तु ब्रह्मखरूपकथनमेव । तदेवोच्यते । पादचतुष्ठ- 

यात्मकं रह्म तत्रैकमविद्यापादं पादत्रयमग्रतं भवति । शाखाऽन्तरो- 

पनिषत्सखषूपमेव निरूपितमेव ॥ ३ ॥ 

एवं स्थितेऽपि व्रह्मणोऽद्ितीयत्वासंभवमाराक्य रिष्यः परच्छति-- 
अथेति ॥ २ ॥ रिष्यकृताङाङ्कां देशिकः परिहरति । त्रैकमविद्यापादं, 

तदपेक्षया तत्ु्धभागप्रविभक्तपादत्रयमगरतं भवति । यत्वयाक्तं तच्छाखान्तरे 

नास्तीयत्राह-शाखान्तरेति ॥ ३ ॥ 

* ब्रदह्येति त-उ, 
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उक्ताथं शाखाऽन्तरसंबादः 

तमसस्तु परं ज्योतिः परमानन्दलक्षणम् । 

पादत्रयात्मकं ब्रह्म कैवल्यं परमं शाश्वतमिति ॥ ४ ॥ 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परसतात् । 

तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ^ ॥ 

सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिस्तमस्नः परमुच्यते । 

सर्वघ्य घातारमचिन्त्यरूपभादित्यवणं परंन्योतिस्तमप्त उपरि 

विभाति ॥ ६ ॥ 

यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्तात् । 

तदेव तदु सत्यमाहुस्तदेव सत्यं तदेव ब्रह्म परमं विद्धम् ॥ ७ ॥ 
कथ्यते तमद्रब्देनाविद्या ॥ < ॥ 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यागरतं दिवि | 

त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवात् एनः । 

ततो विष्वङ् व्यक्रामत् सारानानराने अमि ॥ ९ ॥ 

विद्याऽऽनन्दतुरीयाख्यपादञ्रयमम्रतं भवति । 

'अवरिष्टमविद्याश्रयमिति ॥ १० ॥ 

तत् कथमियत्र--तमसस्त्विति । तमसः चतुश्वतुरराद्यखाविया 

पदतत्कार्यात् यत् परं ज्योतिः तदेव परमानन्दटक्षणे पादत्रयात्मकं तुर्यपादग- 

पादत्रयगतहे यांराप्रहवसिद्धं॑त्रपदं ब्रह्म ॥ ४ ॥ त्दरेदनोपायं वेदनफठं चाह-- 

‡ अविदि--ड. 
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वेदाहमिति ॥ ^ ॥ तमसः परस्त त् इत्यंशं विवरणोति-- सर्वेषामिति । सूर्यादीनां 
--विश्वविराडात्रादीनां वा सरवेषां- ज्योतिषां परं ज्योतिः | खातिरिक्ताविद्यापद- 
तत्कायस्य तमसः । स्वातिरिक्तप्रपञचस्य सर्वस्य धातारं आधारभूतं पोपयितारं 
वा आधारपोषयितृत्वेनापि अचिन्यरूपं आदियवणेवत् परं ज्योतिः तमसः 
उपरि विभातीति विधात् ॥ £ ॥ यत् तमसः परं तदेव त्रह्मेयाह-यदिति | 
ऋतराष्देन काम्यकमफल्खर्गादिरुच्यते । प्राथमिकसलयरब्देन सम॒चयानुष्ान- 

फटमपरं बह्योच्यते | द्वितीयसलयरब्देन निर्विरोष्ञानफटं पर ब्रह्मोच्यते ॥ ७॥ 
तमःशब्दाथमाह-- कथ्यत इति ॥ ८ ॥ प्रादचतुष्यसिद्धौ श्रुयन्तरतम्मतिमाचट 
--पाद इति । अस्य निविरोषव्रह्मणः चतुरंशात्मकविश्वा भूतानि आयः पादः 

स्वाविद्यापाद् इयथः । व्रिश्वर्ब्देन स्थावम्प्रपञ्च उच्यते । मूतरष्देन तदासे- 

पादयपिष्ठानविश्वविश्वायविकल्पानुङ्ञेकरसान्तजङ्गमप्रपञ्च उच्यत । अस्य निर्विरोष- 
बरह्मणः दिवि दयोतनात्मके स्वे महिमनि यत् िपात् चेतन्यं खमात्रमवरिष्यते तत् 
अस्तं सन्मात्रमिय्थः | त्रस्यन्तैः स्वमात्रतया पद्यमानत्वात् अस्यामृतत्वं युन्यते। 
सोऽयं चिपात्पुरुषः सर्वस्मात् उध्वं उदैत् उदेति, ८ अथ तत ऊध्वं उदेदय 2 
इति श्रुतेः । पुनः अस्य ब्रह्मणः इद् विद्यमानाविधापादं स्वाघ्युपायतया 

अभवात् अभवत् | स्वान्युपायत्वेन यत्पदं कल्पितं ततः तस्मान् अभि अमितः 
अङनेन सह प्राणान् धारयर्ताति सारानं जीवजातं च तद्विपरीतं अनरानं 

ईश्वरचैतन्यं च सादानानरने ““ तयोरन्यः पिप्पटं स्वाद्रत्यनश्ननन्यो 
अभिचाकरीति ` इति श्रुल्यचुरोधेन जीवेश्वरौ भूत्वा स्वाविद्यापदस्य विष्वक्ति- 
यकूपराक्प्रयम्रूपेण व्यक्रामत् विदोपेण आक्रान्तवत् । तत्र सादानो जीवो 
निररनेश्चरप्रसादतो जीवेशादिकट्नां विहाय स्वावभासकप्रयगमिनं व्रह्मास्मीति 

श्रुयाचारयप्रसादतो ज्ञात्वा तज्ज्ञानसमकाटं पराक्तापेक्षप्रयक्पर मेदेक्यकटना- 

संभवप्रवोधसिद्धं निष्प्रतियोगिकत्रेपदं ब्रह्म स्वावरोषधिया प्रतिपद्यत इयर्थः । 
यस्मादेवं तस्मात् स्वाव्रियापदकल्पना त्रेपदत्रह्यात्युपायमूतेति भावः ॥ ९ ॥ 
कथं पुनः स्वाविदयापादः स्वाप्युपायपदं भजतीयाराद्य स्वाविद्यापादयप्रविभक्तस्वा- 
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विद्यापादः संसारहेतुः तत्र विरक्तस्य तन्प्रविभक्तविद्याऽऽदि परद्रयज्ञानममृतत्वसाधनं 
भवतीयाह् -- विद्येति ॥ १० ॥ 

आदिनारायणस्य कीटशो उन्मेषनिमेषौ 

आत्मारामस्यादिनारायणस्य कीडशाबुन्मेषनिमेषौ तयो; 
स्वरूपं कथमिति ॥ ११ ॥ 

गुस्ेदति--पराण्दष्टिरन्मेषः। प्रत्यण्टष्टि्निमेषः | प्रत्यग्दष्टया 
स्वम्वरूपचिन्तनमेव निमेषः । पराग्दष्टया खसहपचिन्तनमेवोन्मेषः | 

यावदुन्मेषकाटस्तावन्निमेषक्रालो भवति । अविद्यायाः स्थितिरुन्मेष- 
काटे | निमेषक्राे तस्याः प्रलयो भवति । यथा उन्मेषो जायते 

तया चिरंतनातिसुष्ष्मवासनाबात् पुनरविद्याया उदयो भवति । 
यथापूर्ेमविद्याकार्याणि जायन्ते । कार्यकारणोपाधिभेदाज्जीवेश्वर- 
मेदौोऽपि इृरयते । 

कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । 

ईश्वरस्य महामाया तदान्नावङव्तिनी ॥ १२ ॥ 

यदुन्मेषनिमेषतः स्वाविद्यापदतत्कार्यजातमुत्पादप्रव््यौ भजति तदुन्मेष- 
निमेषकटनां कख्यितु परच्छतीयाह --आत्मारामस्येति ॥ ११ ॥ शिष्यप्रश्ोत्तरं 
गुरुवेदति । किमिति १ पराण्ृष्टिरिति । तूलान्तःकरणदृत्तीनां अनन्तत्वात् 
मायाया विविघत्व अनन्तत्वम् ॥ १२ ॥ 

मलमायाखरूपं तत्तरणोपायश्च 

तत्सकल्पाच॒पारिणी विविधानन्तमहामायाग्शक्तिसुसेविता 
अनन्तमहामायानानननमन्दिरा महाविष्णोः करीडाष्ारीररूपिणी 

" शक्ति; सु--क, “ जननवन्दिता-उ, अ १, जनमन्दिरा-अ २, 
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ब्रह्यादीनामगोचरा । एतां महामायां तरन्त्येव ये विष्णुमेव मनन्ति | 

नान्ये तरन्ति कदाचन विविधोपायेरपि ॥ १३ ॥ 

तत्तरणोपायेवैर््यात् संसारोऽनन्तो भवेदियत्र--एतामिति । ये 
विष्णुमेव सोऽहमिति भजन्ति | तथा च स्मृतिः-- 

देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुस्यया | 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 

इति ॥ १३ ॥ 

जीवस्य कार्योपाधित्वम् 

अविद्याकार्याण्यन्तःकरणान्यतीत्य काछान्यनन्तानि जायन्त । 

ब्रह्मचैतन्यं तेषु प्रतिनिम्बितं भवति । प्रतिविम्बा एव जीवा इति 

कथ्यन्ते । अन्तःकरणोपाधिकाः सवै जीवा इत्येवं वदन्ति | 

महामूतोत्थसुक््माज्गोपाधिकाः सवै जीवा इत्येके वदन्ति । 

बुद्धिपतिषिम्बितनरैतन्यं जीवा इत्यपरे मन्यन्ते । एतेषामुपाःधीनाम- 

त्यन्तमेदो न विद्यते । सर्वपसिपू्णा नारायण्त्वनया निजया क्रोडति 

स्वेच्छया सदा । तद्रदविद्यमानफल्गुविषयसुखाशयाः सवै जीवाः 

प्रधावन्त्यसारसंसारचक्रे । एवमनादिपरम्परा वतंतेऽनादिसंपारविपरीत- 

भ्रमादित्युपनिषत् ॥ १४॥ 

जीवस्य का्योपाधित्यं कथमियत्र--अविदयेति । अविद्याकायाणि 

अनन्तकोविवरत्तिविरिष्तूान्तःकरणानि अतीय अधिकृय सखातिरिक्तकटरना 

* धिनात्यन्त-कृ, अ २, 

15 
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कख्यनन्तति कटाः वासनाः ताः एव कालाः विविधवासनाः भवन्ति । काटा 
इत्र काानीति टिङ्पव्य्ययः । अलयन्तमेदौ न विद्यते --कथ ! सवेपरिपूणे 
इति । विविधविषयतृःणाऽतृष्णे जीव्रजातवन्वमोश्चहेत् भवतः | यथा नारायणः 

स्वेच्छया क्रीडति, नागयणेच्छाया अजडत्मगोचरत्वात्; न हि सा तं पराग्भावे 

योजयितुं पास्यति, तद्त् जीवोऽपि इच्छयैव संसरति । तदिच्छाया जडविषयगो- 
चरत्वात् तयाऽवृत आभूतसंवं संस्रतीयथः । इति इव्दश्चतुधाध्याय- 
समाघ्यथः | उपनिषच्छन्दः प्रवकाण्डसमात्यधश्च ॥ १४ ॥ 

इति अथर्यणमहानारायणमहोपनिषदि मदामायाऽतीताखण्डा्रैतपरमानन्दलक्षणपररब्रह्मणः 

परमतत्त्वस्वकूपनिरूपगं नाम चतुर्थोऽध्यायः 

पूवेकाण्डः समाप्रः 

पञ्चमोऽध्यायः 

नष्रविद्यायाः पुनस्दयः 

अथ रिष्यो वदति गुरुं भगवन्तं नमस्क्रत्य-- भगवन् 

सवात्मना नष्टाया अविद्यायाः पनरुदयः कथम् ॥ १ ॥ 

सत्यमेवेति गुरुरिति होवाच । प्रावृट्कराटप्रारम्भे यथा 

मण्डूकादीनां प्रादुभावः तद्रत् सर्वात्मना नष्टाया अविद्याया 
उन्मेषक्राे पुनरुदयो भवति ॥ २ ॥ 

नष्टावियायाः पुनरुदयः कथमिति देशिकं रिप्यः प्रच्छतीयाह-- 
अथेति ॥ १-२ ॥ 
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संसारमोक्षोपायजिज्ञासा 

भगवन् कयं जीवानामनादिमंसार्रमः । तन्निवृत्तिर्वा 

कथमिति । कथं मोक्षमा्स्वरूपं च । मोक्षसाधनं कथमिति । को 

वा मोक्षोपायः । कीट मोक्षरूपम् । करा वा सायुज्यमुक्तिः । 

एतत् सर्वं तत्वतः कथनीयमिति ॥ ३ ॥ 

पुनः रिष्या गुर जीवानां संसारतन्मोक्षौ कथं} इ्याशङ्य 
पृच्छतीलयाह-- भगवन्निति ॥ ३ ॥ 

संखारस्वशूपतत्कारणनिरूपणम् 

अत्यादरपूवैकमतिहर्ैण रिष्यं बहूकृत्य गुरुषेदति-- श्रयतां 

सावधानेन । कृत्सितानन्तजन्माम्यस्ताप्यन्तोत्करष्टविविधविचित्रा- 

नन्तदुल्कर्मवामनाजाटविशेैर्ेहात्मविवेको न॒ नायते । तस्मादेव 

दृढतरदेहात्मभ्रमो मवति । अहमज्ञः किंचिज्ज्ञोऽहमहं जीवोऽ 

हमत्यन्तण्दुःखाकरोऽहमनादिमंमारीति भरमवामनावलात्. समार एर 

प्रवृत्तिः । तन्निवृत्तयुपायः कदाऽपि न विद्यत । मिथ्याभूतान् 

सखप्तत॒ल्यान् विषयभोगानतुभूय विविधानसंख्यानतिदुलमान् मनो- 

रथाननवरतमारास्यमान अतृप्तः सदा परिधावति । विविषविचित्र- 

प्थूसुष्ष्मोत्कृष्टनिक्रृष्टानन्तदहान् परिगृह्य तत्तदेहविहितत्रिविध- 

विनित्रानेकशमाशुभपारूधकर्माण्यनुभूय तत्तनकमफरवासनानाल्वा- 

पितान्तःकरणानां प॒नःपुनसत्तत्कमफटविषयप्रवृत्तिरेव जायत । 

~ 
` दुःखाकारो-क, यु. 



११६ त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषत् 

संमारनिवृत्तिमाग॑ः प्रवृत्तिरपि न जायते । तस्मादनिष्टमेवेष्टमिव माति। 
इष्टमेवानिष्टमिव भात्यनादिस्सारविपरीतभ्रमात् । तस्मात् सवेषां 

जीवानामिष्टविषये बुद्धिः पुखबुद्धिदु;खबुद्धिर्भवति । प्रमाथतस्त्व- 

बाधितत्रह्मपुखविषये प्रवृत्तिरेव न जायते तत्खरूपन्ञानाभावात् । 

तत्किमिति न विद्यते । कथं बन्धः क्रथं मोक्च इति विचाराभावाच । 

तत्कथमिति । अन्ञानप्रावल्यात् । कस्मादज्ञानप्रावल्यमिति । 

मक्तिन्ञानेराग्यवासनाऽभावाच्च | तदभावः कथमिति । अत्यन्तान्तः- 

करणमाटिन्यविरोषात् ॥ ४ ॥ 

दिष्यं स्वामिमुखीकरन्य वक्तुमुपक्रमते । कि तत् ! ऊुत्सितेति । असद्टौ- 
किकवत् देहात्मेति } इष्टमेबानिष्टमिव भाति कुत; ! अनादीति । ब्रह्मसुखविषये 
प्वृत्तिरव न जायते- कुतः ! तत्स्वरूपेति । भगवदनन्यभक्तीति ॥ ४॥ 

सत्सङ्गादन्तःकरणद्चद्धिः 

अतः संसारतरणोपायः कथमिति ॥ ५ ॥ 
देरिकरस्मेव कथयति । सकव्वेदराच्सिद्धान्तरहस्यनन्म- 

जन्माम्यसतातयन्तोल्कृषटसु्ृतपरिपाकवात् सद्धिः सङ्गो जायते । 
क (५ (0 क (= क 

तसाद्विधिनिषेधविवको भवति । ततः सदाचारप्रवृत्तिर्नायते । 
पदाचारादखिल्वुरितक्चयो भवति । तसरादन्तःकरणमतिविमलं 
मरति ॥ £ ॥ 

यत॒ एव अत्तः ॥ ९ ॥ दैरिकस्तमेव कथयति- कि तत्! 
सकरेति ॥ £- {१ ॥ 

` प्रवृत्ति कदाऽपि--अ१,मु. ` मलिनवि--मु, क, अ१,अ२. 
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सद्वकटाक्षात् तत्वज्ञानलाभः 

ततः सदुरुकटाल्लमन्तःकरणमाकाङ्क्षति । तसात् सदुरुकटाक्ष- 

ठेशविदोषेण पवेसिद्धयः सिध्यन्ति । सर्ववन्धाः प्रविनहयनित । 
श्रेयोविघ्नाः स्वे प्र्यं यान्ति | सर्वाणि श्रेयांसि खयमेवायान्ति | 
यथा जात्यन्प्य रृपन्नानं न विद्यते तथा गुरूपदेरोन विना 

कल्पकोटिभिस्ततत्वज्ञानं न विद्यते । तस्मात् स॒द्वस्कटाक्षेशाविरोषेणा- 
चिरादेव तत्त्वज्ञानं भवति ॥ ७ ॥ 

भगवत्कथाश्रवणघ्यानादिभिः हृदये परमात्माविभावः 

यदा सदरकटाक्षो मवति तदा मगवत्कथाश्रवणध्यानादौ 

श्रद्धा जायते । तसादधुदयस्ितानादिदुवासनाम्रन्थितिनारो भवति । 

ततो हृदयस्थिताः कामाः सवे विनद्यन्ति । तसाद्भुदयपुण्डरीक- 

करणिकायां परमात्माविरमावो भवति ॥ ८ ॥ 

भक्तिविराग्याभ्यां ज्ञानपरिपाकः 

ततो ददतरा वैष्णवी भक्तिरजायत ¡ ततो वेराग्यमृदेति | 

वेराग्याहूद्धिविज्ञानाविमावो भवति । अभ्यासात्तन्ज्ञानं क्रमेण 
परिपक्त भवति ॥ ९ ॥ 

जीवन्मुक्तदशा 

पक्तविन्ञानाज्जीवन्स॒क्तो भवति। ततः शुभाशुमकर्माणि सर्वाणि 

सवासनानि नहयन्ति। ततो दटतरशयुद्धसात्विकवासनया भक्तयतिराय) 
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मवति । मक्त्यतिरायेन नारायणः सर्वमयः सर्वावस्थासु प्रविभाति । 
सर्वाणि जगन्ति नारायणमयानि प्रविभान्ति । नारायणव्यतिरिक्तं 
न किंचिदस्ति | इत्येतदुद्धया विहरत्युपासकः सर्व॑ ॥ १० ॥ 

निरन्तरसमाधिपरेपराभिनगदीश्वराकाराः सर्वत्र सर्वावस्थास॒ 
प्रविभान्ति । अस्य महापुरुषस्य क्चित्कचिदीश्वरसाक्चात्कारो 
मवति ॥ ११॥ 

देहत्यागानन्तरं उपयुपरि गमनेन परमानन्द प्राप्तिः 

अस्य देहत्यागेच्छा यदा भवति तदा वेक्ुण्ठपार्षदाः सवे 
समायान्ति । ततो मगवद्धयानपू्क हृटयफरमरे व्यवस्थितमात्मानं 

खमन्तरात्मानं संचिन्त्य सम्यगुपचारैरभ्यच्यहंसमन्मुचरम् 
सर्वाणि द्वाराणि संयम्य सम्यङ् मनो निरुध्य चो्ध्वगेन वायुना सह 
प्रणवेन प्रणवादुपंधानपूकं रने: रानेरात्रह्यरन्ध्राद्विनिर्गत्य सोऽहमिति 
मन्तरेण द्वाद्ररान्तस्थितपरमात्मानमेकीकरत्य पञ्चोपचरैरम्यर्च्य पुनः 
सोऽहमिति मन्तेण षोडशान्तस्थितन्ञानात्मानमेकीक्रत्य सम्यगुप- 
चारेरम्यच्य॑प्राृतपूदहं परित्यज्य पुरःकल्पतमन्तमयशुद्ध- 
्हमतजोमयनिरतिशयानन्दमयमहाविप्णुसारूप्यविग्रहं परिगृह्य सूर्य- 

मण्डलान्तगतानन्तदिव्यचरणारविन्दाङ्खष्निर्मतनिरतिशयानन्दमया - 
मरनदीप्रवाहमाक्ृष्य मावनयाऽत्र खनात्वा वघ्नामरणादुपचारैरात्मपूनां 
विधाय साक्षान्नारायणो मूत्वा ततो गुरुनमप्कारपूर्कं प्रणवगरुडं 

` पुनः-- अ १;यु. ° नन्तर्भ-क, अ २, 
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ध्यात्वा ध्यानेनाविर्भूतमहाप्रणवगरुडं पञ्चोपचरराराध्य गुर्वनुज्ञया 
प्रदक्षिणनमस्कारपूकं प्रणवगरुडमारुह्य महाविप्णोः ममसतामाघारण- 

विहचिष्ितो महाविष्णोः समस्तामापारणदिव्यभूषणेर्भूषितः सुदरन- 
पुरुषं पुरस्क्रत्य॒विष्वकूसेनपरिपाठितो वैङ्कण्ठपार्षदैः परिवेष्टितो 
नमोमागंमाविश्य पारश्द्रयस्थितानेकपुण्यटोकरानतिक्रम्य तत्रत्यैः 

पुण्यपुरुषेरमिपूजितः सल्योकमाविहय व्रह्माणमभ्यच्यं॑बह्मणा च 

सल्यटोकवासिमिः सप्ररमिपूनितः रोवमीशानकेवल्यमामाद्य रिव 

ध्यात्वा रिवमम्य्च्य॑रिवगणेः स्वः रिवेन चामिपूमितो ग्रहर्षि- 

मण्डानतिक्रम्य सु्यै्ोममण्डले भित्वा कीटकनारायणं ध्यात्वा 
ध्रुवमण्डलस्य दहनं कृत्वा भगवन्तं ध्रवममिपू्य ततः रिुमारचक्रं 

विभिद्य रिश्ुमारप्रजापतिमस्यच्यं चक्रमध्यगते सर्वाधारं सनातनं 
महाविष्णुमाराध्य तेन पूनितस्तत उपयुपरि गत्वा परमानन्दं 

प्रप ॥ १२९॥ 

ततो वैङकण्डवासिनः स्वँ ममायान्ति । तान् सर्वान् सुसंपूज्य 

तेः स्रैरमिपूनितश्चोपयुपरि गत्वा विरजानदीं प्राप्य तत्र खात्वा भग- 

वद्धचानपूर्वैके पुनर्निमज्ज्य तत्राप्चीक्रतमूतोत्थमुस्माज्गं मोगमाधनं 

सुष्महारीरमृत्सन्य केवट्मन्तमयदिव्यतजोमयनिरतिरायानन्दमय- 

महाविष्णुपारूप्यविग्रहं परिगृह्य तत॒ उन्मज्ज्यात्मपूजां विषाय 

प्दक्षिणनमस्कारपूर्वकं बह्ममयवेकुण्डमाविदिय तत्रत्यान् विरोषेण सपूज्य 

तन्मध्ये च ब्रह्मानन्दमयानन्तप्राकारप्रास्मदतोरणविमानोपवनाव- 
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लिभिर्न्वटच्छिरैरपटक्षितो निरुपमनित्यनिरवद्निरतिरायनिरवधिक- 

ब्रह्मानन्दाचरो विराजते ॥ १६ ॥ 

तदुपरि ज्वटृति निरतिशयानन्ददिव्यतेनोरारिः । तदम्यन्तर्- 

संस्थाने रुदढबोधानन्दलक्षणं विभाति । तदन्तरा चिन्मयवेदिका 
आनन्दवेदिक्रा आनन्दवनविभूषिता । तदभ्यन्तरे अमिततेनोरारिसत- 

दुपरि ज्वरति । परममङ्गलासनं विराजते । तत्पद्यकणिकायां 

ट द्धशेषो भोगासनं विराजते । तस्योपरि समामरीनमानन्दपरिपालक- 

मादिनारायणं ध्यात्वा तमीश्वरं विविोपचरैराराध्य प्रदक्षिण- 

नमस्कारान् विषाय तदनुज्ञातश्चोपर्युपरि गत्वा प्चवेकुण्ठानतीत्याण्ड- 

विरल्ैवल्यं प्राप्य तं समाराध्योपामकः परमानन्दं प्रपित्यु- 

पनिषत् ॥ १४ ॥ 

यदि स्वातिरिक्तकटनामुमुश्रुः तदा मगवद्भावापत्तिसाधनवेदान्तश्रवणमनन- 

निदिध्यासनाविभमूतसम्यज्ज्ञानेन स्वातिरिक्तावियापदतत्कायजातमस्ति नास्तीति 
विभ्रमापहवसिद्र तह्य निष्प्रतियागिकस्वमात्रमिति तन्मात्रावस्थानछक्षणविकठे- 
वरेकैवल्यरूपेण विद्रानवरिष्यते । ययेवमधिकारी न भवति तदा स्वातिरेकेण 
देहादिकं परिकल्प्य तदुपाधिकजीवोऽस्मीदयात्मानं ज्ञात्वा तदनुरोधेन अस्मात् 
छाकात् सर्व्वप्रदेरो वेकुण्ठासनं व्रह्म विजयते, स्वोपासनातारतम्येण तत्रैव 
गत्वा साटक्यादिचतुविघमुक्तिषर स्वामिमतमुक्तिरिव परमपुरुषाथः इति यो मन्यते 
सोऽयं विद्वान् क्रमेण तत्पदमेनय तक्रयवेकुण्ठासननारायणमुखतो निखिल्वेदान्त- 

प्रवणं कृत्वा मननाद्विप्रादुभूतसम्यज्ज्ञानाकुड्ारद्रेती मूत्वाऽऽचतुष्पदख्य- 
मत्रोपित्वा अथ चतुष्पदक्यसभयेऽस्य निर्वासनतया पुनर्भववीजैरव्ठ्यात् निष्प्रति- 
योगिकत्रेपद्रह्ममात्रावस्थानटक्षणविकलेवसेवल्यं विद्वान् उपैती्याह--अस्ये- 
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यद्विना । य एव्मुपासको भवति अस्येति । ईशानः केवरूपेण चत्रास्ने तत् 
ईरानकरैवल्यं कटास इत्यथः । तत्रत्यं शिवम् ॥ १२ ॥ त्रक्चानन्दाचखो 
विराजते-- तत्र प्रविष्टानामचटनदीविमानादिकं स्वे प्ररोक्षतया निरतिराथनिग- 
वधिकसचिदानन्दघनवत् भासत इति । सवत्र एवं वेदितव्यम् ॥ १३ ॥ यद्रह्म- 

मयंवकुण्ठं विराजत इत्युक्त तदुपरि ज्वख्ति । आनन्दपरिपाल्कं आनन्दरख्पेण 

सवपरिपाटखकमियधः । तत्प्ररिताञवस्थितान् पच्चवेङ्कण्ठान् । अण्डोपाधिनया 
विराजत इति अण्डविराट् यद्रैवुण्ठे केवटमास्ते तत् अण्डविराटूवल्यम् | 
अवाग्गतवेकुण्ठापेक्नया एतस्य पगमानन्दत्वं, सातिरायमियधः, पुनगमनद्रीनान्। 
इत्युपनिषच्छब्दः परचमाध्यायस्मात्य्थः ॥ १४ ॥ 

दत्यथर्वणमहानारायणोपनिष्रदि संसारतरणोपायकथनद्रारा प्ररममोक्षमार्गस्वरूपनिरूपणं 

नाम प्ज्चमोऽध्यायः 

षटहाऽन्यायः 

वरह्माण्डस्वरूपावयोधः 

तत उपाप्तकः परमानन्दं प्राप | सावरणं ब्रह्माण्डं च भित्त्वा 

परितः समवलोक्य ब्रह्माण्डसवरूपं निरीक्ष्य परमाथतस्तत्सरूपे 

ब्र्ज्ञानेनावबुध्य समस्तवेदशाखेतिहासदराणानि ` समस्तविद्याजाटानि 

ब्रह्मादयः स॒राः सवे समस्ताः परमर्षयश्चाण्डाम्यन्तरपरपश्चैदरामव 

वर्णयन्ति । अण्डस्वरूपं न जानन्ति । व्रह्माण्डाहहिः प्रपञ्चज्ञानं न 

† समस्तावि-उ. 
16 



१२२ चिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषत् 

जानन्त्येव । कृतोऽण्डान्तरान्तवहिःप्रपञ्चज्ञानं दूरतो मोक्षप्रषच्च- 
ज्ञानमविद्याप्रपच्चन्नानं चति ॥ १ ॥ 

कथं ब्रह्याण्डस्वरूपमिति ॥ २ ॥ 

कुक्कराण्डाकारं महदादिप्रमष्टचाकारमण्डं तपनीयमयं तप्त- 

जाम्बूनदप्रममुद्यत्कोरिदिवाकरामं चतुर्विषचष्टदयपटक्षितं महामतेः 

पञ्चभिरावृतं महदहंकृतितमोभिश्च मूट्प्रक्रत्या परिवष्टितम् ॥ ३ ॥ 
अण्डभित्तिविशालं मपादकारियोजनप्रमाणम् । णकेकावरणं 

तथेव ॥ ४ ॥ 

अण्डग्रमाणं परिताऽयुतद्वयकोव्योजनप्रमाणं महामण्डूकाच्य- 
नन्तशक्तिभिरधिष्टितं नारायणक्रीडाकन्तुकं परमाणुवद्विष्णुखोमसु- 

मंग्मदृष्टाश्चतविविधविचित्रानन्तविरोषैरुपरक्षितम् | 3 ॥ 

ततः किमियाराङय इतोऽप्यतिङायानन्ढापिद्रारा वक्ष्यमाणटक्षणव्रह्माण्ड- 
मेदनपूर्वकमूध्वगमनं ब्रह्माण्डयाथात्म्यविक्चनं अवियारक्ष्मीदर्सनं विराटूपद- 

प्रात्यादिकं भवेदियाह्-- तत इति | भविद्ाप्रपच्वज्ञानं चेति--अण्डाज्ञाने 
अण्डवाह्यव्रहज्ञानं कुत इयथः ॥ १ ॥ त्रह्माण्डयत्तापरिज्ञानाय प्रच्छति-- 
कथमिति ॥ २-९ ॥ 

अनन्तकोरिव्रह्माण्डस्वरूपावबोधः 

अस्य ब्रह्माण्डस्य समन्ततः प्रिथतान्येताटरान्यनन्तकोरि- 
त्रह्याण्डानि सावरणानि ज्वलन्ति ॥ £ ॥ 

¢ 

चतुसलपश्चमुखषण्मुखसप्तमुखाष्टमखादिसंल्याकमेण सहस्रा- 
न्तेन + प न (~ ¢ वधिगुलान्तेनारायणशिः रजोगुणप्रधानैरेकेकषटकर्तभिरभिष्ठितानि 
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विष्णुमहेश्वराख्येनारायणां शेः सत्वतमोगुणधानैरकेशस्थितिसंहार- 
कलतुमिरधिष्ठितानि महाजक्टोघमत्स्यवुहदानन्तमद्गवद्धमन्ति ॥ ७ ॥ 

करीडासक्तनालककरतटामटकवृन्दवन्महाकिष्णोः करते 

विटमन्त्यनन्तकोचिरह्याण्डानि ॥ < ॥ 

जटयन्तप्य्रटमाटिकाजनाद्वन्महाकिष्णिककरोमङ्पान्तेर्व- 
च (५. 

नन्तकोचि्ह्याण्डानि सावरणानि भ्रमन्ति ॥ ९ ॥ 

मह वरिरःट्पदप्रा्षिः 

ममस्तब्र्माण्डान्तवेहिःप्रपश्चरहस्यं व्रह्मज्ञाननाववरुध्य विविध- 

विचित्रानन्तपरमविभूतिसमष्टिविदोषान् समवोकयाघ्याश्र्यागृतसागर 
निमज्ज्य निरतिदायानन्दपारावारो भूत्वा ममन्तव्रह्माण्डजादानि 

समुहछडघयामितापरिच्छिलानन्ततमःसागरम॒त्तीय मूटाव्रियापुरं चरा 

विविधविचित्रानन्तमहामायाविशेषेः परिविष्टितां अनन्तमहामाया- 

शक्तिसमष्टयाकारां अनन्तदिन्यतेनोन्वााजायैरव्कृतां अनन्तमहा- 

मायाविलमानां परमाधिष्ठानविशेषाकारां शश्चदमितानन्दाचलपरि- 

विहारिणीं मूर्प्रकृतिजननीं अविदयालक्ष्मीमेवं ध्यात्वा विव्रिधो- 

पचरिराराध्य समस्तवरह्याण्डसमष्टिजननीं वैष्णवीं महामायां नमस्कृत्य 

तया चानुन्ञातश्चोपर्य॑परि गत्वा महाविराट्पदं प्राप ॥ १० ॥ 

८: व्रह्मातिस्ति न वितिदस्ति ` इति ब्रह्मज्ञाननाववुघ्य ॥ १०-{ १ ॥ 

महाविराट्स्वरूपं तज्ज्ञानफ़र च 

महाविराट्स्वूपं कथमिति ॥ १६ ॥ 
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समस्ताविद्यापादको विर् ॥ १२ ॥ 

विश्वतश्चक्ुस्त विश्वतोमुखो विश्वतोहस्त उत विश्वतस्पात् । 

मं बाहुभ्यां नमति सं पततरयावाएथिवी जनयन् देव एकः ॥१३॥ 

न मंदो तिष्ठति रूपमस्य न चक्षषा पयति कश्चनैनम् | 

हदा मनीषा मनमाऽभिकरूष्ठो य एनं विदुरताम्ते 

भवन्ति ॥ {४ ॥ 

मनोवाचामगोचरमादिविराटृश्वदूपं ध्यात्वा विविधोपचरिरा- 

राध्य॒तदनुन्ञातश्योपयुंपरि गत्वा विविधविचित्रानन्तमूाविद्या- 

विटामानवलाक्योपामक्रः परमकोतुकं प्राप ॥ १५ ॥ 

समस्तरब्देन अवि्यापरादप्रविभक्ताविधापादादिचतुरशा गृह्यते, से 
एवोपाधिः यस्य सोऽयं समस्ताविद्यापादकः तद्रूपेण विराजत इति विराट् 
॥ १२ ॥ तत्वरूपं तज्ज्ञानफटं चाह-- विश्वत इति । मन्त्रदरयं शेताश्चतय- 

पनिषदि पद्रा व्याख्यातम् ॥ १३-१४ ॥ खाज्ञद्टया विश्वरूपं, स्वज्ञद््टया 

विश्चातीतत्वेन मनोवाचामगोचरम् ॥ १९ ॥ 

महायोगमायाविरासावसरोकनम् 

अखण्डपरिपूणपरमानन्दटक्षणपरव्रह्मणः ममस्तखरूपविरोध- 

कारिणी अपरिच्छिन्नतिरस्करिण्याकारया वैष्णवी महायोगमाया 

मूतिमद्धिरनन्तमहामायाजाट्विरोषैः परिषिविता । तस्याः परमति- 

कोतुकमत्याश्चर्यमागरानन्दलक्षणममृतं भवति । अविदयासागरप्रति- 

तिम्बितनिव्येकुण्टप्रतिवेदुण्ठमिव विभाति \॥ १६ ॥ 
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उपासकस्तत्पुरं प्राप्य योगमायालक्ष्मीं घ्यात्वा विव्रिषोपचार- 
राराध्य तया संपूनितश्चाच॒ज्ञातश्ोपयुंपरि गत्वा अनन्तयागमाया- 
विखासानवदोक्योपासकः परमकौतुकं प्राप | १७ ॥ 

मूटाविद्या कीष्ररी ! तदावासस्थानं कीदशं ! उयत आह--अखण्डति | 
व्वाज्ञानक्राटस्थायित्वान् अविदासागरयादि ॥ १६-२३ ॥ 

४ ४ 

पादविभूतितरकुण्ड नारायणाराधनम् 

तत॒ उपरि पादवरिभूतिविकण्ठपुरमाभाति । अत्याश्चर्या- 
'नन्तविभूतिममष्टचाकारं आनन्द्रसप्रवाहिरनकृतं अमिततरङ्गिण्याः 
प्रावहिरतिमङ्गटं ब्ह्यतेनाविदोपाकारेः अनन्तबह्यवनेः अमितस्ततं 

अनन्तनित्यस॒क्तेः जमिन्याप्त अनन्तचिन्मयप्रासादनाटमदुटं अनादि- 

पाठविभूतिवेकुण्ठमवमाभाति ) तन्मध्ये च चिदानन्दाचलो विभाति ॥ 
तदुपरि ज्वलति निरतिदायानन्ददिव्यनजारारिः । तदभ्यन्तर 

परमानन्दविमानं विभाति । तदम्यन्तरमंस्थाने चिन्मयासनं विराजत । 

तत्पद्मक्रणिक्रायां निरतिदहायदिव्यतेजाराष्यन्तरममास्ीनं आदिनारायणं 

ध्यात्वा विविधोपचारिम्तं समाराध्य तनामिपूनितस्तदरृत्ञातश्योपयुपरि 

गत्वा सावरणमविद्याऽण्डं च मित््वाऽविच्रापादमृष्टडवय विद्याऽ- 

विद्ययोः सन्धौ विष्वक्सन्वेकुण्टपुरमामाति ॥ १९ ॥ 

विष्वक्सनप्रसादन विद्यामयवैकुण्टावलोकनम् 

अनन्तच््यितेनोज्वाटानदेरभितोऽनिरहो प्रज्वलन्तं अनन्त- 

बाधानन्दत्युहैरमितस्ततं शुद्धबोधविमानावटिभि्विराजितं अनन्ता- 

1 नन्द--अ 3. 
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नन्दपरतैः परमक्रोतुफमाभाति । तन्मध्य च कल्याणाचरोपरि 

शदधानन्दवरिमानं विभाति । तदभयन्तर दिव्यमङ्गलासनं विराजते । 

तत्पदमकर्णिकायां व्रहमतेनोराश्यम्यन्तरसमाप्तीनं भगवदनन्तविभूति- 

विधिनिषेधपरिपाल्कं सवपवृत्तिसवहेतुनिमित्तकं निरतिशयानन्द्- 

लक्षणमहाविष्णखछूपं असिटापवरगपरिपाट्कं अमितविक्रम एवंविषं 

विष्वक्सेनं ध्यात्वा प्रदक्षिणनमस्कारान् विधाय विविधोप- 

चार्राराध्य तद्सुज्ञातश्योपयुपरि गत्वा विदयाविभूतिं प्राप्य 

विद्यामयान अनन्तरकुण्डान् परितोऽवस्थितान् ब्ह्यतेजोमयानव- 

लोक्योपामकः परमानन्दं प्राप ॥ २० ॥ 

्ह्मवियविकुण्ठद्रारा वोधानन्दव्रिमानप्रापनिः 

विद्यामयान् अनन्तप्मुद्रान् अतिक्रम्य व्रह्मविद्यातरङ्िणी- 

मापाद्य तत्र खात्वा भगवद्धयानपूवक पुननिमज्ज्य मन्तमयद्रीर- 

म॒त्य॒न्य वि्याऽ्ऽनन्दमयाग्रतदिव्यदारीर परिगृह्य नारायणमारुूप्यं 

प्राप्य आत्मपूजां विधाय ब्रह्ममयवेकुण्टवासिभिः स्पैर्मित्यम॒क्तेः 

सुपूमितम्ततो तद्यव्रियाप्रवाहेः आनन्दरमनिभरैः कीडानन्तप्वैतैरनन्तैः 

अभिन्याप्तं व्रह्वरियामये. सहसख'प्राकररेः आनन्दामृतमये; दिव्य- 

गन्धस्वभवेः चिन्मयः अनन्तब्ह्यवनेः अतिशोमितम॒पासकस्त्वरवं विधं 

्रह्मवि्यवकण्ठमा विदय तदम्यन्तरस्थितात्यन्तोत्तोधानन्दप्रापरादा- 

ग्रम्थितप्रणवविमानोपरिस्थितां अपारव्रद्मविद्याप्राम्राज्याधिदेवतां 

 प्रकरा--उ, 
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अमोधघनिनमन्दकराक्षेण अनादिमूटावियाप्रट्यकरीं अद्धितीयामेकां 
अनन्तमोक्षपाम्रान्य्क्मीमेवे ध्यात्वा प्रदक्षिणनमस्कारान् विधाय 
विविधोपचारेराराध्य पुष्पाज्जछि ममर््यं स्तुत्वा स्तोचरतिरोषैः 
तयाऽभिपूजितः तदनुज्नातश्योपयुंपरि गत्वा व्रह्मविद्यातीरे गन्वा 
बोधानन्दमयाननन्तवेकुण्ठानवलोक्य निरतिहायानन्दं प्राप्य बोधा- 
नन्दमयाननन्तममुद्रानतिक्रम्य गत्वागत्वा बह्मवनेषु परममङ्गराचद- 

श्रेणिषु ततो बोधानन्दविमानपरंपरासु उपासकः परमानन्दं प्राप | २१॥ 

तुटसीवेकुण्टप्रासिः 

ततः श्रीतुटमीवेकुण्ठपुरमाभाति परमक्रल्याणं अनन्तविभवं 
अमिततजोराश्याकारं अनन्नव्रह्तेजोरारिपमष्टचाकारं चिदानन्द- 

मयनेकप्राकारविरोषैः परिवेष्टितं अमितबोधानन्दाचलोपरिस्थितं 
बरोधानन्दतरङ्धिण्याः प्रवाहैरतिमङ्गलं निरतिदायानन्दैः अनन्त 
न्दावनैः अतिशोमितं अखिच्पवित्राणां परमपवित्रं चिद 
अनन्तनित्यमुक्तेः अल्यभिन्याप्तं आनन्दमयानन्तविमानजादैः अ॑करतं 
अमिततेनोराइयन्नगतदिव्यतेनो विरोषम् ॥ २२ ॥ 

सुदबोधानन्दवेकुण्टपरास्निः 

उपासकस्त्वेवमाकारं तुल्मीवेकुण्दं प्रविदिय तदन्तर्गतदिन्य- 

विमानोपरिस्थितां सवेपरिपू्ण॑म्य महाविष्णोः मवङ्किषु विहारिणीं 

निरतिदायसोन्दर्यटावण्याधिदेवनां बोधानन्दमयेरनन्तनित्यपरिजनै; 

परिषेवितां श्रीसखीं ठुल्सीमेवं न्क्ष्मीं ध्यात्वा प्रदक्षिण- 
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नमस्कारान् विधाय विविधोपचारैराराध्य स्तुत्वा स्तोत्रविनेषैः 

तयाऽभिपूजितः तत्रत्यैश्चाभिपूनितः तदनुज्ञातश्चोपर्युपरि गत्वा परमा- 
नन्द्तरङ्किण्याम्तीर् गत्वा तत्र परितोऽव्यितान् शुदधबोधानन्दमयान् 

अनन्तवेकुण्डानवद्टोक्य निरतिशयानन्दं प्राप्य ततरत्येश्िदरु ; 
पराणपुरुपैश्चामिपूजितः ततो गत्वागत्वा ब्रह्मवनेषु दिन्यगन्धानन्द्- 
ृष्पवृष्टिभिः समन्वितेषु दिभ्यमङ्गटालयेषु निरतिशयानन्दाश्तमागरेषु 

अमिततजारारयाकररेषु कल्छोखवनमंङटेषु ततोऽनन्तशुदधबोधविमान- 

नाटमङखानन्दाचटश्रेणिषु उपाप्रकस्तत॒ उपयंपरि गत्वा विमान- 
परम्परास्वनन्ततनःपवतराजिप्ववं क्रमेण प्राप्य विद्याऽऽनन्दमययोः 

मन्धि तत्र आनन्दतरङ्खिण्याः प्रवाहेषु खात्वा बोधानन्दवनं प्राप्य 
दुद्धबोधपरमानन्दाकारवनं मंतनायरतदुष्यवृष्टिभिः परिवेष्टितं परमा- 
नन्द्प्रवाहेरमिव्याघं मूर्विमद्धिः परममङ्खेः परमक्रोतुकं अपरिच्छि्ना- 
नन्दमागराकारं क्रीडाऽऽनन्दपवेतेरमिरोभितं तन्मध्ये च शद्धबोधा- 
नन्दुण्ठं-यदेव व्रह्म्रिापाद्तरेकुण्ठं सहच्रानन्दुप्राकोरेः समुज्ज्व- 
रति-अनन्तानन्दविमाननाल्मंकुटं अनन्तबोधसौधविदोषैरमितोऽनिरं 
प्रन्वटन्तं क्रीडाऽनन्तमण्डपविदोषै्विरोषितं बोघानन्दमयानन्तपरम- 
च्छतध्वनचामरवितानतोरणैरलक्ृतं परमानन्दतयुहैनित्यमुकतैरमितस्ततं 
अनन्तदिन्यतेजःपवतममट्याकारं अपरिच्छिन्नानन्तशुद्धवोधानन्द्- 
मण्डलं वाचामगोचरानन्दव्रह्मतजोरारिमण्डटं अखण्डतेनोमण्डट- 
वरिहेषं `शुद्धानन्दविशेपममष्टिमण्डलविदोषं असण्डचिद्धनानन्द विशेषम् ॥ 

` दुद वियान--अ १. 
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अखण्डवोधविमाने समस्तमोक्षसाम्राज्यपद्यमिषेकः 

एवेविधं बोधानन्दवेकुण्ठमुपासकः प्रविहय तत्रत्थेः स्वैरमि 

पूनितः । परमानन्दाचखोपय॑खण्डवोधविमानं प्रज्वटति । तदभ्यन्तरे 

चिन्मयासनं विराजते ॥ २४ ॥ 

तदुपरि विभावयखण्डानन्दतेजोमण्डटम् । तदम्यन्तरममा- 

सीन आदिनारायणं ध्यात्वा प्रदक्षिणनमस्कारान् विधाय 

विविधोपचारैः ससंपून्य पष्पाञ्जटिं समप्यं स्तुत्वा स्तोत्रविरेषैः 

स्वरूपेणावस्थितमुपासकमवदखोक्य तमुपासकं आदिनारायणः ख- 

सिंहासने ससंम्थाप्य त्रकुण्ठत्रासिमिः सवैः समन्वितः समस्तमोक्ष- 
साग्राज्यपद्रामिषेकमुदिद्य मन्तपूतेः उपासक आनन्दकट्ोरभिषिच्य 

दिव्यमङ्गटमहावाचयपुरःसरं वििधोपचरैरम्य्च्यं॑मूर्तिमाद्वः म्व 

स्वचिहरट्क्रत्य प्रदक्षिणनमम्कारान् विधाय त्वं त्ह्मासि अहं 
ब्रह्मास्मि आवयोरन्तरं न विद्यते त्वमेवाहम् अहमेव त्वम् इत्यभिधाय 

इत्युक्त्वा अदिनारायणस्तिरोदधे तदेत्युपनिषत् ॥ २९ ॥ 

एवंविधं आनन्दपादारुङागमूतं बोधानन्दवैकुण्ठम् ॥ २४ ॥ 
प्रुक्षिणनमस्कारान् विधाय--ततो दक्षिणकर्णे प्रयक्परचितोरेक्यवोध्रकं 

परमा्थतत्त्वमुपद्विदाति । कि तत् ? त्वं ब्रह्मासीदयादि । मदुपास्तनया यस्त्वं 
मत्सारूप्यं गतोऽसि स “त्वं ब्रह्मासि इति भगवदुक्तिः । ““ अह् 

ब्रह्मास्मि `` इति रिष्योक्तिः । आवयोरियादि भगवदुक्तिः । एवं रिष्य- 

मुपदिद्य भगवान् तिरोदधे नितिरोषतां गतव्रानि्यधः । इत्युपनिषच्छ्दः 
षष्ठाध्यायसमाघ्यथः ॥ २९ ॥ 

इत्यथर्वणमहानारायणोपनिषदि परममोक्षमार्गस्वरूपनिरूपणं नाम षष्रोऽध्यायः 

17 
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ससमोऽभ्यायः 

निलगरडारूटस्य ब्रह्मानन्द विभूतिप्रा्षिः 

अथोपापतकः तदाज्ञया नित्यगरुडमारुह्य वेकुण्ठवासिभिः सवः 

परिवष्ठितो महामुदशनं पुरस्कृ विष्वक्सेनपरिपालितश्चोपर्युपरि 

गत्वा व््यानन्द्विभूति प्राप्य सर्वत्रावम्थितान् त्रह्मानन्दमयान् 
अनन्तवेङुण्ठान् अवटोक्य निरतिशयानन्दसागरो भूत्वा आत्मा- 

रामान् आनन्दविभूतिपुरुषान् अनन्तान् अवलोक्य तान् सर्वाुपचरः 

समभ्यच्यं॑तैः सर्वैरभिपूनितश्च उपामकस्तत उपर्युपरि गत्वा 

ब्रह्मानन्द्विभूतिं प्राप्य अनन्तदिव्यतेजःपवतैररक्ृतान् परमानन्द - 

रहरीवनशोमिनान् अपंख्याकान् आनन्दपमुद्रान् अतिक्रम्य 

विविषविचित्रानन्तपरमतत्वविमूतिममष्टिविरोषान् परम"कोतुकान् 
बर्मानन्दविभूनिविदोषानतिकरम्य उपामकः परमकौतुकं प्राप ॥ १ ॥ 

| दिष्यो भगवतः परमतच्चोपदेदं छव्ध्वा तदरूपसाक्ात्करणाय तुथेपाद्- 
मारोहतीयाह-- अथेति ॥ १ ॥ 

सुददानपुरवर्णनम् 

ततः सुदर्शनवेकुण्ठपुरमाभाति नित्यमङ्रं अनन्तविभवं 
सहछरानन्दप्राकारपरिवेष्टितं अयुतकरुश्युपटक्ितं अनन्तोत्कटज्वट्दर- 

 कौतुकात्--अ १. 
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मण्डटं निरतिद्रायिव्यतेनोमण्डलं शवृन्दारकपरमानन्दं राद्धवुद्ध- 

खरूपं अनन्तानन्दपोदामिनीपरमविलासं निरतिदायपरमानन्दपारावारं 

अनन्तैरानन्दपुरंषेधिद्रपेरषिषठितम् ॥ २ ॥ 

साविध्ापादप्रविभक्ताविद्याविद्याऽऽनन्दपादानमिधाय तु्वपादस्वरपं प्रकट- 

यति--तत इति । ततः पादत्रयनिरूपणानन्तरं यत्र तुयेचेतन्यं सुप्र इश्यते तत् 
सुदरौने, तस्य पादत्रयवत् स्वाविद्याव्त्तिभिः वुण्ठनं न मव्रतीति विकुण्ठ; 
विकुण्ठ एव वैकुण्ठः, तस्य सुक्तप्राप्यत्वान् पुरमिति व्यपदेशा इयथः । तत्खद्पप 

तु नियमङ्धन्म् ॥ २ ॥ 

सुदर्दनमदाचक्रवरण॑नम् 

तन्मध्ये चं दशनं महाचक्रम् ॥ ३ ॥ 

चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि । 

तेन पक्तरिण शुद्धेन पूता अतिपाप्मानमराति तरेम ॥ ४ ॥ 

रोकप्य द्वारम्चिमत् पवित्रं ज्योतिष्मद्धाजमानं महन् । 

अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणं नो द्टोके 

सुधितां दातु \ ^ ॥ 

अयुतारन्वलन्तं अयुतारममष्टयाकरारं निरतिशयक्क्रिम- 

विसं अनन्तदित्यायुषदिव्यराक्तिसमष्टरूपं महाविष्णोः अनगट- 

प्वाहविप्रहं अयुतायुतक्रोध्यो जनकां अनन्तन्वाटा नरचकृतं 

समस्तदिन्यमङ्गलनिदानं अनन्तदिव्यतीरथानां निजमन्द्रमवं सुन 

महाचक्र प्रज्वर्ति ॥ £ ॥ 

1 ब्रह्माकार--क. वृन्दाकार--उ, 
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तत्य नामिमण्डटसंस्थाने उपटृक्च्यते निरतिङययानन्ददिव्य- 
तेजोरारिः । तन्मध्ये च सहखारचक्र प्रज्वलति । तदखण्डदिञ्य- 
तेजोमण्डटाकारं परमानन्दमोदामिनीनिचयोज्ज्वटम् ॥ ७ ॥ 

तदृमभ्यन्तरसंस्थाने षरट्तारचक्र प्रन्वटति । तचचामित- 
परमतेजःपरमविहारसंस्थान विरोषं विज्ञानघनखषटपम् ॥ ८ ॥ 

तदन्तरे चिरातारचक्रं विभाति । तच्च परमक्रल्याण- 
विरासविरोषे अनन्तचिदादि्यमसमष्ट्याकारम् ॥ ९ ॥ 

तदम्यन्तरे शातारचक्रमाभाति । तच्च परमतेजोमण्डल- 
विरोषम् ॥ १० ॥ 

तन्मध्य षष्टयरचक्रमाभाति । तंच वह्यतेनःपरम विटास- 
विदोषम् ॥ ११॥ 

तदभ्यन्तरसंस्थाने षटूकोणचक्र प्रन्परति । तचापरिच्छिन्ना- 
नन्तदिव्यतेजोराश्याकारम् ॥ १२ ॥ 

“अहं व्रहमास्मि `", “` व्रह्माहमस्मि ?, इति यत् खात्मतया दर्खानीयं 
तेत् सुदरानः तस्य॒चण्डाविदयाद्रयतत्कार्यासुरजातदिरःकन्तनरक्तिमत्वात् 
तुय त्रह्मव सुद्रान महाचक्रमुच्यते | यद्वा-तुरीयोपरत्विसाधनवक्ष्यमाण- 
एुदरनमहानारायणम (य (न्त्रं सुदरोनचक्रसुच्यते ॥ ३ ॥ सुदरनाख्यं तुरीयं 
तदमवगमसाधनत्रप्राद्ि मतमहानारायणसमधिव्यष्टिचक्रं चाह चरणमसाद्ना | 
स्वातिरिक्तस्वाविदयापदप्रविभक्तापवित्रपरिचि च्छनस्वाज्ञानकाटप्रमवाविद्ाविद्याऽऽ - 
नन्दपादापवाद्राधिकरणं तयचरणं व्यष्टिसमषटितुयैकरूपं अपवित्रपरिच्छिना- 
विदयाद्वयासंसृष्टत्वात् पवित्रं विततं चरन्तनत्वात् पुराणं, येन तरीयोऽस्मीति 

चतुष--उ, 
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नानेन खाज्ञानाघतः पूतो मुमुचुः दुष्कृतानि आगाम्यादिकरमखातांसि ट्या 
तरति तथा तेन पवित्रेण शुद्धेन तुरीसोऽस्मीति ज्ञानविज्ञानसम्यज्ज्ञानात्मना वयं 

मुनयः पूताः सन्तः अतिपाप्मान अतिपाप्रखूपं अराति खाज्ञानतत्कायास्तित्व- 
श्रमं तरेम ॥ ४ ॥ तत्तुर्ज्ञानं कीटदा ! द्यत्र खात्मखोकस्य द्वारभूतं, “८ नान्यः 
परन्था अयनाय विदयते "2 इति श्रुतेः । प्रयग्रूपेण अर्चिमत् पवित्रं पररूपेण 
ज्योतिष्मद्धाजमान प्रयगभिनत्रह्मात्मना महस्वन् प्रयगमिनं त्रह्मास्मीति 

निविकल्पावस्थायां अमृतस्य प्रयगमिन्नत्रह्मानन्दरत्तस्य धारा धारां बहुधा 
दोहमानं एवं उक्तटक्षणटक्षितं तुयचरणं नो अस्माकं अस्मिन् खोक सुधितां 

जीवन्मुक्तत्वं दधातु ददात्विय्थः ॥ & ॥ तु्यषवरूपमक्त्वा समषटिव्यष्टिचत्र- 

खरूपमाह--अयुतेति । अयुतारल्वछन्तं अयुतारगभितं सत् ज्वटन्तं इति 

प्रथमार्थे द्वितीया टिङ्गव्यल्यश्च । अपारस्वरूपानन्दानगेव्रप्रवाहविग्रहम् ।- एवं 
समण्रवात्मकं सदद्योनम् ॥ ६१३ ॥ 

चक्राभ्यन्तरस्थसुदरनपुरषाराधनम् 

तदभ्यन्तरे महानन्दपदं विभाति । तत्कणिकरायां सूर्येन्दु 
(० (० [ 

वहिमण्डटानि चिन्मयानि ज्वलन्ति । तत्रोपटक्ष्यते निरतिरयदिव्य- 

तेजोराशिः ॥ १६ ॥ 

तदम्यन्तरसंस्थाने युगपदुदितानन्तकारिरविप्रकाशः सुदशेन- 

पुरुषो विराजते । सुदशेनपुरुषो महाविष्णुरेव ॥ १४ ॥ 

महाविष्णोः समस्तामाघारणचिहविहिितः एवमुपासक्रः 

स॒दर्शीनपुरुषं ध्यात्वा विविधोपचारराराध्य प्रदक्षिणनमस्कारान् 
ष (~ ~ 0 

विधाय उपाक्कस्तेनामिपूनितः तदयन्ञातश्च उपयुपरि गत्वा 
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परमानन्दमयान् अनन्तरेकुण्डान् अवरोक्य उपासकः परमानन्दं 

प्रप ॥ १९ ॥ 

कोऽयं मदरानपुरुषः इयत्र -सुदशेनपुरुषो महाविष्णुरेव ॥ १४-१५॥ 

क्रमेणाद्रेतसंस्थानप्राप्षिः 

तत॒ उपरि विविधविचित्रानन्तचिद्धिटासविभूतिविरोषानति- 

क्रम्य अनन्तपरमानन्दविभूतिसमष्टिविरोषान् अनन्तनिरतिरायानन्द्- 

ससद्रानतीत्य उपासकः क्मेणद्वितसंम्थानं प्राप ॥ १६ ॥ 

कयमप्रैतसंस्थानम् । अखण्डानन्दस्रूपं अनिर्वाच्यं 

अमितवाधमागरं अमितानन्दसतमुद्रं विजातीयविोषविवनितं सजातीय- 

विरोषविरोषितं निरवयवं निराघारं निविक्रारं निरज्ञनं अनन्तव्रह्मा- 

नन्दसमष्टिकन्दं परमनिद्िछासममश्टयाकारं निमटं निरव 

निराश्रयं अतिनिर्मटानन्तकोटिरविप्रकारेकम्ुटिङ्गं अनन्तोपनिष- 

द्थखस्पं अखिर्प्रमाणातीतं मनोवाचामगोचरं नित्यसुक्तषरूपं 

अनाधारं आदिमध्यान्तदयुन्यं केवल्यं परमं शान्ते सुष््मात् सृक्ष्मतरं 

महतो महत्तरं अमितानन्दरिरोषं श्ुद्धबोधानन्दविभूतिविरोपं 

अनन्तानन्दरविभूतिविरोषप्मष्टिरूपं अश्चरं अनिर्देश्यं कूटस्थं अचरं 

धरुवे अदिग्देशकाटं अन्त्वहिश्च तत् सर्व व्याप्य परिपूर्णं परमथोगि- 

भिर्विसण्यं देशतः कातो वस्तुतः परिच्छेदरहितं निरन्तराभिनवं 

नित्यपरिपू्णं अखण्डानन्दामृतविरोषं शाश्वतं परमं पदं निरतिराया- 

नन्दानन्ततदित्पवताकारं अद्वितीयं सखयप्रकाश्चं अनिशं ज्वर्ति ॥ १७ ॥ 
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परमानन्दलक्षणापरिच्छिन्नानन्तपरंन्योतिः शाश्वतं राश्वद्विमाति ॥ 

तद्म्यन्तरसंस्थाने अमितानन्दचिद्रूपाचरुं अखण्डपरमानन्द- 

विरोषं बोषानन्दमहोज्ज्वलं नित्यमङ्गलमन्दिरं चिन्मथनाविरभूत- 

'चित्सारं अनन्ताश्चयंप्तागरं अमिततनोरा्यन्तगशततजो विरोषं 

अनन्तानन्दप्रवाहैरल्कृतं निरतिदायानन्दपारावाराकारं निरूपमनित्य- 

निरवद्यनिरतिशयनिरवपिकरतेनोरारिविरोषं निरतिरायानन्दमहसर - 

प्राकरररट्ृतं शद्धबोधसो घावलिविदोषैररंक्ृते चिदानन्दमयानन्त- 
दिन्यारामेः सुशोभितं शश्वदमितपुष्पवृष्टिमिः समन्ततः संततम् ॥ १९ ॥ 

तदेव त्रिपाद्विभुतिवेक्कण्ठस्थानम् । तदेव परमकैवल्यम् । 

तदेव अवाधितपरमतत्वम् । तदेव अनन्तोपनिषद्विमग्यम् । तदेव 

परमयोगिभिभम॒ष्चुमिः सर्वैराशास्यमानम् । तदेव सद्घनम् । तदेव 

चिद्धनम् । तदेवानन्दघनम् । तदेव शुद्धबोधघनविरोष अखण्डानन्द- 

ब्रह्मचैतन्याधिदेवताखसरूपम् । स्वाधिष्ठाने अद्रयपरत्रह्मविहारमण्डलं 

निरतिदायानन्दतेनोमण्डटं अद्वैतपरमानन्दरक्षणपरन्रद्यणः परमा- 

पिष्ठानमण्डटं निरतिरायपरमानन्दपरममूतिविदोषमण्डटं अनन्त- 

परममूर्विसमष्टिमण्डलं निरतिरायपरमानन्दलक्षणपरंत्रह्मणः परममूति- 

परमतत््वविटासविरोषमण्डटं बोधानन्दमयानन्तपरमविामविभूति- 

विदोषसमष्टिमण्डलं अनन्तचिद्धिटामविभूतिविरेषममष्टिमण्डटं अखण्ड- 

डद्धनैतन्यनिजमूरतिविशेषविप्रहं वाचामगोचरानन्तशुद्धबोधकिदोषविप्रहं 

1 सत्सागर-उ, 
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अनन्तानन्दमसृद्रममषटयाकारं अनन्तवोधाचकेरनन्तबोधानन्दाचदर- 

धिष्ठितं निरतिशयानन्दपरममङ्गटविरोषसमष्टयाकरारं अखण्डद्रैत- 

परमानन्दहक्षणपर्रह्मणः परममूतिपरमतेजःःपुल्ञपिण्डविशेषं चिद्रुपा- 

दित्यमण्डटं द्वात्रिशद्रयुहमेदेरषिष्ठितम् । ब्युहमेदाश्च केरावादि- 

चतुर्विंशतिः सदश्च॑नादिन्याममन्ताः सुददानादियन्तो दारः अनन्त- 

गरुडविष्वक्सनाश्च निरतिशयानन्दश्च ॥ २० ॥ 

गमनागमनादि तुग्वातिरिक्तास्तित्वश्चमो यत्र न विद्यते तदेव अद्रेत- 
संस्थानम् ॥ १६ ॥ कर्थं अद्वेतसंस्थानं स्वरूपमिय्थः । निष्प्रतियोगिका- 
खण्डानन्दस्वरूपम् । अखिदप्रमाणातीतं वेदान्तेतसप्रमाणागम्यत्वात् | 
मनोवाचामगोचरं अमनस्कनया अशव्दत्वात् । नियमुक्तस्वरूप मुक्तात्मतया 
अवरिएत्वात् । अनाधारं आधेयाभावात् । आदिमध्यान्तशून्य जन्मस्थिति- 

मङ्गवैरव्वयात् । कैवल्यं निष्परतियोगिकन्रह्ममात्रतया अवस्थितत्वात् ॥ १७--१८॥ 
चिन्मथनाविभूतचित्सारं--विश्वविगडोघ्रादिचिद्रिकलिपितविरोषजातमथनात् 

विरपभावविरापनात् तद्रषिकणतया यदाविभूतं तत् चित्सारं सवाधेयसापेक्षा- 

धास्ताऽपह्यसिद्धं निप्प्रतियोगिकचिन्मात्रमियधः | निष्प्रतियोगिकनिर्पमेदयादि | 

प्राकारसौधारामपुप्पद्रण्यादिविरोषणं मखप्रतिपच्यर्थ, अन्यथा निष्प्रतियोगिक- 
ब्रह्ममात्रे प्राकारादिकल्पना अस्ति नास्तीति विश्रमो वा कथं सेद्धुं पास्यति 
॥ १९ ॥ यत् खाज्ञादिटष्टिमाहे मस्यमति खयं निप्प्रतियोगिकमवरिष्यते तदेव 
त्रिपाष्ठिभूतिवक्कण्ठस्थानम् । त्रस्यन्तैः निप्रतियोगिकतव्रहममात्रावदोषतया यत् 
प्यते ज्ञायते तद्रस्तु त्रिपात् तद्रावाप्रत्तिः विभूतिः त्रिपाद्विभूतिः तस्याः 

कारत्रयेऽपि अकुण्ठिनम्वरूप्रत्वात् िपाद्विभूतिवङ्ण्ठस्था्न, यनाग्रजाग्रदादि- 
चतुप्पश्चदराकट्नाऽप्हवनिद्रतुयतयमिति विख्यातं यदसष्टौ विकायष्टदष्टिकटना- 
ऽस्पृष्टसत्तासामान्यं यजडमून्यादिमूतिचतुष्टयहेयारापहवसिद्धतुर्यातीतत्रेपदमिति 
श्रुतं यत् क्षराक्षरकटनाविरक्ं परमाक्षरमिति ख्यातं यत् सपिक्षदरैतद्रितकटना- 
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विश्वटं परमादैतविमवं तदेव त्रिप्विभूतिविदुण्टस्थानम् । स्वाज्ञविकलिपितदातनि- 
रद्र मेदा व््यमाणसुददानं महानारायणयन्त्रं स्वाविद्यापदप्रविभक्ताषियाऽऽदि- 
पादचतुष्टयं तद्विमातकट्नासवस्वं च किमाश्रिय वतते इ्यत्र परमाशदृष्टया 
तनिष्प्रतियोगिकमपि खन्ना सर्वे तदाश्चिनय वर्तत स्याह द्रातरिराष्रधूहमेदे- 

रयिष्ठितम् ॥ २०-२८ ॥ 

आनन्दन्यूटपध्यस्थं प्रणवविमानम् 

आनन्दन्यूहमघ्ये महस्रकोव्यजनायताच्ननचिन्मयप्रामादं 

त्रह्मानन्दमयविमानकरोरिमिरनिमङ्गटं अनन्तोपनिपदथारामजनानमेकु 

सामहंमरूजितेरतिशोभिनं आनन्दमयानन्तरिखैरलक्रतं चिदानन्द्- 
रसगनिररेरमिव्याक्च अखण्डानन्दत नोराहयन्नरस्थिनं अनन्तानन्दा- 

श्चयस्रागरम् ॥ २१ ॥ 

तदम्यन्तरमम्थान अनन्तकोरिरविप्रकाशातिरायप्रक्रारो निरनि- 

रायानन्दलक्चणं प्रणवाख्यं विमानं विराजते । हनकोटिरिषरेरा- 

नन्दमयेः समुज्ज्वलति ॥ २२ ॥ 

तदन्तरे बोघानन्दराचलोपर्यषटाश्चरीमण्टपो विभाति ॥ २३ ॥ 

तन्मध्ये च चिदानन्दमयवदरिका आनन्दवनविभूपिता ॥ २४ | 

तदुपरि ज्वटति निरतिरायानन्दतजागरिः ॥ २९ ॥ 

तदम्यन्तरसंस्थान अष्राक्षरीपद्यत्रिभूषितं चिन्मयासनं 

विराजत ॥ २६ ॥ 

प्रणवक्रणिक्रायां मूर्यन्दुवह्विमण्डलानि चिन्मयानि ज्कटन्ति ॥ 

" निभरे--क, उ, 
18 
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अनन्तासनोपरिस्थं खमष्टिमहायन््रम् 

तत्राखण्डानन्दतेजोराहयन्तगंतं परममङ्गलाकारमनन्तास्नं 

विराजते ॥ २८ ॥ 

तप्योपरि च महायन्त्रं प्रन्वरति । निरतिरायत्रह्यानन्दपरम- 

मूरतिमहायन्त्रं समस्तत्रद्यतेनोरारिप्मष्टिरूपं चित्खरूपं निरञ्नं 

परत्रह्मस्वरूपं परंबह्मणः परमरहस्यकेवल्यं महायन्वमयपरमवेङ्ण्ठ- 

नारायणयन्त्रं विनयति ॥ २९. ॥ 

समस्तन्रह्यतनोगरिसमष्टिरूपं सप्तकादिमहामन्त्रतदभिमानिदेवतासमष्टि- 

रूपमियथैः । सवमन्त्रप्रतिपा्यदेवतागतनानात्वापाये तदन्तमेव चित्स्वरूपम् | 
विजयति विजयते उपग्रहव्यययः ॥ २९ ॥ 

व्यष्टियन्त्रस्वरूपम् 

तत्स्वरूप कथमिति । देरिकस्तथति दोवाच-- 

आदौ पट्कोणचक्रम् । तन्मध्ये षड्दलपदम् । तत्क्णिक्रायां 

प्रणव ॐ इति । प्रणवमध्ये नारायणव नममिति । तत्साध्यगर्मितं 

-- मम सर्वामीष्टपिद्धि कुरुकुर स्वाहेति । तत्पददटेषु विष्णुनृधिह- 

पडक्षरमन्तो-ॐ नमो विष्णवे, ठे टी श्रीं हीं षयो फट् । 
तदटकपेरेषु रामक्रष्णषडक्षरमन्वौ--रां रामाय नमः, डी कृष्णाय 

नमः । षटकोणेषु सुदशनषडक्षरमन््रः-- सदहध्ार हुं फडिति । षट्- 

कोणकपोरेषु प्रणवयुक्तरिवपच्चाक्चरमन्वः--ॐ नमः रिवायेति ॥३०॥ 

। ो--क, अ१. ््नँ-अ२, उ १, कषम्यौ--उ ° सारे--क. 
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तह्हिः प्रणवमारायुक्तं वृत्तम् । वृत्ताटहिरषटदव्पद्मम् | 

तेषु ॒दटेषु नारायणनृिहाष्टाक्षरमन्बो--ॐ नमो नारायणाय, 
जयजय नरसिंह । तदृल्सन्षिषु रामकृष्णश्रीकराष्टाक्षरमन्ताः--ॐ 

रामाय हुं फट् खाहा, छी दामोदराय नमः, उक्िष्ठ 

श्रीकर सखाहा ॥ ३१ ॥ 

तहूहिः प्रणवमारायुक्त वृत्तम् । वृत्ता हिनवदलपद्मम् । 

तषु देषु रामक्रष्णहयग्रीवनवाक्षरमन्वाः---ॐ रामचन्द्राय नम 

ञभ्म्, कीं कृष्णाय गोविन्दाय श्रीम् , ण्टमो हयग्रीवाय नमो 

'हुसोम् । तदलक्रपोटेषु दक्षिणामूर्निनवाक्षरमन्तः--ॐ दक्षिणामूरति- 

'रतरोम् ॥ ३२ ॥ 

तद िर्नारायणबीजयुक्तं वृत्तम् । वृत्ता हिरदरादल्पद्मम् । तषु 

देषु रामकृष्णदशाक्षरमन्त्रो--हं नानकीवद्माय खाहा, गोपीजन- 

वह्भाय खाहा । तदटसन्धिषु चमिहमारामन्वः--ॐ नमो 

भगवते श्रीमहानृमिहाय करा्दष्रवदनाय मम॒ विघ्ान् पचपच 

स्वाहा ॥ ३२ ॥ 

तदह्हिनमिदैकक्षरय॒क्तं॒वृत्तम्-- श्यो हइत्येक्ाक्चरम् । 

वृत्ता हिर्ाददादल्पद्मम् । तेषु टटेषु नारायणवासुदेवद्राददयाक्षरमन्त्रौ 

--ॐ नमो भगवते नारायणाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 

" हृवौ- उ १. ह-अ १,अ २. ल्दो-मु. 

° रीश्वरोम्--मु 3 क्ष्म्यौ - अ १, 
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तदल्कपोटेषु महाविष्णुरामक्रष्णद्रादश्ाक्षरमन्वाश्च--ॐ नमो 

भगवत महाविष्णवे, ॐ हीं भरताग्रन राम द्वी खाहा, श्रीं हीं ङ्गी 

कृष्णाय गोविन्दाय नमः ॥ ६४ ॥ 

तट हिजगन्मोहनवीनयुक्तं वृत्त--ङ्ीमिति। वृत्ताहरिश्य- 

तुदरादट्पद्मम् । तेषु देषु लक्ष्मीनारायणहयग्रीवगोपाख्दधिवामन- 

मन्वश्च--ॐ दी हीं श्रीं शीं टक्ष्मीवासुदेवाय नमः, ॐ नमः 

सवैकोव्सिषविदाराजाय, इं कृष्णाय गोपालचूडामणये खाहा, 
ॐ नमो भगवते दधिवामनाय । तदटप्तधिष्वन्रपूरणेधरीमन्वः- हीं 
पद्मावत्यन्रपू्णे "माहेश्वरि खाहा ॥ ३९ ॥ 

तहहिः प्रणवमालायुक्तं वृत्तम् । वृत्ताह्वहिः षोडशदल्पदमम् । 
तेषु देषु श्रीकृष्णसुदर्शनषोडदाक्चरमन्तो च--ॐ नमो भगवते 
रुकमिणीवह्माय सवाहा, ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय हूं फट् । 
तदरपंधिषु स्वराः सुदशानमालामन्तश्च-- अंज ईईउडककखटं 
एं्ओओञंजः, सुदर्शनमहाचक्राय दीप्रूपाय सर्वतो मां रक्षरक्ष 
पहार हं फट् खाहा ॥ ३६ ॥ 

तद्वहिवराहबीजयुक्तं वृत्त तद्धुमिति । वृत्ताह हिरष्टादशादट- 
पद्मम् । तेषु देषु श्रीकृप्णवामनाष्टादशाक्षरमन्बौ- छवी कृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवह्भाय खाहा, ॐ नमो विष्णवे सुरपतये 
महावराय सवाहा । तदट्कपोख्षु गरुडपञ्चाक्षरमन्त्रो गरुडमालामन््रश्च 

` महिश्वरी-अ १, उ १, क. ˆ विन्दुरहिताः (अ १,अ २, क) कोशेषु. 
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-- किप ॐ खाहा, ॐ नमः पक्षिराजाय मर्वविषभूतरक्षःकृत्याऽऽदि- 
मदनाय सर्वेष्टसाधकाय स्वाहा ॥ ३७ ॥ 

तहहिर्मायवीजयुक्तं वृत्तं दहीमिति । वृत्ता हिः पनरष्ट- 

दलपद्मम् । तेषु देषु श्रीकरष्णवामनाष्टा्षरमन्त्रौ---ॐ नमो 
दामोदराय, ॐ वामनाय नमः ञम् । तदृल्कपोटेषु नीटकण्ठ- 

त्यक्षरीगरुढपचराक्षरीमन्ो च--व्रं रीं ठः, नमोऽण्डजाय ॥६८॥ 

तह हिमन्मथवीनयुक्तं वृत्तम् । वृत्ताहहिश्तरविंरातिदट्पदमम्। 

तेषु दलेषु शरणागतनारायणमन्त्रौ नारायणहयग्रीवगायत्रीमन्तौ च 

--श्रीमन्नारायणचरणौ शरणं प्रपये, श्रीमते नारायणाय नमः, 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् , 

वागीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तच्नो हंमः प्रचोदयात् । 

तदटकपोटेषु नृमिहसुदशनत्रह्यगायत्रीमन्वाश्च--वज्जनखाय विद्महे 

तीक्ष्णदष्टाय धीमहि श्तच्रः मिहः प्रचोदयात्, युदरीनाय विद्महे 

हेतिराजाय धीमहि. तत्रश्चक्रः प्रचोदयात्, तत्पवितुवरेण्यं भर्गो 

देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ ३९. ॥ 

तद हिरहयम्रीवेकाक्षरयुक्तं वृत्त- दमोमिनि । वृत्ताहरहिद्रा- 

त्रिशादल्पद्मम् । तेषु देषु नृसिहहयग्रीवायुषटुममन्त्रो- - 

उग्रं वीरं महाविप्णं ज्वटन्तं सवेतोमृखम् । 

नृसिहं भीषणं भद्रं खत्युमृत्युं नमाम्यहम् ॥ 

भ्वांवा-अ१,३. प्रअ >,उ. * तन्नो नारसि--अ २. तन्नो वरसि-मु. 
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ऋग्यजुःसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे | 

प्रणवोद्रीथवपुषे महाश्वरिरसे नमः ॥ 

तदटकपोटेषु रामक्रष्णाुष्टममन्वौ-- 

रामभद्र महेष्वासम रघुवीर व्रपोत्तम । 

मो दशाम्यान्तकासाकं रत्तां देहि धियं च ते | 
देवक्रीमुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । 
दहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं दारणं गतः ॥ ४० ॥ 

£ तद्वहिः प्रणवसंषुरितागिवीनयुक्तं वृत्तम्--ॐ रं ॐ 
इति । वृत्ताहहिः पटृत्रिरादलपदम् । तेषु देषु हयग्रीवपटूर्िरादक्षर- 
मन्तः पृनरष्टत्रिरादश्षरमन्बश्च-- 

हमः ---विश्वोत्तीण्वरूपाय चिन्मयानन्दरूपिणे | 
तुभ्यं नमो हयग्रीव व्रियाराजाय क्ष्णवे- सोहम् ॥ 

हौ ॐ नमो भगवते हयग्रीवाय सर्ववागीश्वरेश्वराय 
सववेदमयाय स्वयां मे देहि खाहा । तदटकपोटेषु प्रणवादि- 
नमोऽन्ताश्चतुध्यन्ताः केशवादिचतुरविदातिमन्वाश्च । अवरिष्टद्राददा- 
स्थानेषु रामक्ष्णगायत्रीद्यवर्णचतुष्टयमेककस्थटे- ॐ केदावाय 
नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय 
नम. ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ चिविक्रमाय नमः 

'मे-अर,सु. 
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ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ हृषीकेशाय नमः ॐ 
न 

पद्मनाभाय नमः ॐ दामोद्राय नमः ॐ संकर्षणाय नमः; ॐ 
= 

वामुदेवाय नमः ॐ प्रचयुम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः 

[~ 

ॐ 

पुरुषोत्तमाय नमः ॐ अधोक्षनाय नमः ॐ नरसिंहाय नमः ॐ 

अच्युताय नमः ॐ जनादेनाय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ 

हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः, दादारथाय विद्महे सीतावद्भाय 

धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्, दामोदराय विद्महे वासुदवाय 

धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ॥ ४१ ॥ 

तह्टहिः प्रणवसंपुरिताङ्कुशबीजयुक्तं वृत्तम्--ॐ करं ॐ 

इति । तहहिः पुनवत्तम् । तन्मध्ये द्वादशछृक्षिस्थानानि सान्तराटानि। 
तेषु कोस्तुभवनमालाश्रीवत्ससुदर्शनगरुडपद्मध्वनानन्नशाङ्गगदाराङ्ख- 

नन्दक्रमन्ताः प्रणवादिनमोऽन्ताश्तुर्ध्यन्ताः कमेण--ॐ कौम्तुभाय 

नमः ॐ वनमाटये नमः ॐ श्रीवत्साय नमः ॐ स॒ददानाय नम 

ॐ गर्डाय नमः ॐ पद्माय नमः ॐ ध्वजाय नमः ॐ अनन्ताय 

नमः; ॐ राय नमः ॐ गदायै नमः ॐ शङ्खाय नमः ॐ 

नन्दक्राय नमः । तदन्तरषेषु--ॐ विष्वक्सेनाय नमः ॐ 

आचक्राय सखाहा ॐ विचक्राय घछवाहा ॐ सुचक्राय सखाहा ॐ 

धीचक्राय साहा ॐ "सचक्राय खाहा ॐ ज्वाचाचक्राय स्वाहा ॐ 

क्रद्धोल्काय स्वाहा ॐ महोल्काय खाहा ॐ वीयोल्काय खाहा 

" सच- क. 
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ॐ 1 विद्योल्काय खाहा ॐ सहस्रोल्काय स्वाहा इति 

प्रणवादिमन्त्राः ॥ ४२ ॥ 

तह्हि; प्रणवमंपुटितगरुडपञ्चाक्षरयुक्तं वृत्तम्--ॐ क्षिप 

ॐ खाहा उम् । तच्च द्वादरावज्रेः सान्तरदटेरल्क्ृतम् । तेषु वेषु 

--ॐ पद्मनिधये नमः ॐ महापद्मनिधये नमः ॐ गरुडनिधये 

नमः ॐ श्खनिषये नमः ॐ मकरनिधये नमः ॐ कच्छपनिषये 

नमः ॐ विद्यानिधये नमः ॐ प्ररमानन्दनिधये नमः ॐ मोक्षनिधये 

नमः ॐ लक्ष्मीनिधये नमः ॐ ब्रह्मनिधये नमः ॐ श्रीपुकुन्दनिधये 

नमः । तत्मधिस्थानपु--ॐ विचाक्रल्पकतरवे नमः ॐ आनन्द- 

कल्पकरतरव नमः ॐ व्रह्मकल्पकतरव नमः ॐ मुक्तिकल्पकतरवे 

नमः अन्मगरतकल्पकतरवे नमः ॐ वोधकरल्पकरतरे नमः ॐ 

विभूतिकल्पकतरव नमः ॐ वेकुण्ठकल्पकरतरवे नमः ॐ वेदकल्प- 

कत्रवे नमः ॐ योगकल्पकतरव नमः ॐ यज्ञकल्पकतरवे नमः ॐ 

पदाकल्पकतरव नमः । तच रिवगायत्रीपरतरह्मन्त्राणां वर्र्वत्ताकारेण 

संबष्टय--तत्पुरुषाय कहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः पचोदयात्, 

श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः | 

नारायणपरं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते ॥ ४२ ॥ 

तहूहिः प्रणवसंपुरितश्रीवी नयुक्तं वृत्तम्--ॐ श्रीमोमिति । 

वृत्ताहहिश्यत्वारिरादल्पदमम् । तेषु देषु व्याहृतिरिरस्संपुरितवेद- 

 विधुल्का-अ १,अ २. दुल्का--मु. 
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गायत्रीपादचतुष्टयमूरयष्टाक्रीमन्तरौ --ॐ भूः ॐ मुवः ॐ सुवः ॐ ( 
क ॥ ५५ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्वितुषरेण्यम् ॐ भर्गो 

देवस्य धीमहि ॐ धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ परोरजसे सावदोम् 
ञ्मापो ज्योती रपतोऽखतं व्रह्म भूर्युवः सुवरोम्, ॐ घृणिः सूर्यं 
आदित्यः । तदद्मषिषु प्रणवश्रीवीनपंपुरितनारायणवीन स्र 

ॐ श्रमं श्रीमोम् ॥ ४४ ॥ 

तहहिरषटशुटाङ्कितमूचक्रम् । चक्रान्तश्वतुर्दिशच हंमःमोहंमन्तौ 
परणवरसंपुरितो नारायणाखमन्वश्च--ॐ हंमः सोहम् , ॐ नमो 
नारायणाय हुं फट् ॥ ४३ ॥ 

तदहः प्रणवमारामंयुक्तं वृत्तम् । वृत्ताहहिः पश्चारादर- 

पद्मम् । तेषु देषु मातृक्रापञ्चारादक्षरमाटा रकरारवर्ना । तदूलमंधिषु 
प्रणवश्रीवीजमंपुटितरामक्रष्णमाटामन्त्रो--ॐ श्रीम नमो भगवत 
रघ्रनन्दनाय रक्षोघविरादाय मधरुरपमन्नवदनायामिततजनसे कलाय 

रामाय विष्णव नमः श्रीमा, ॐ श्रीं ॐ नमः कृष्णाय दवकीपुत्राय 
वासुदेवाय निगछ्च्छदनाय सरवोकाधिपतये सर्वनगन्मोहनाय 
किष्णवे कामिताथंदाय खाहा श्रीमोम् ॥ ४६ ॥ 

तह हिरष्टगूटाङ्कितमूचक्रम् । तेषु प्रणवसंपुटिनमहानील्कण्ठ- 

मन्त्रवणानि--अ्मोँ नमो नीटकण्डाय ॐ | शूटग्रेषु टो कपाट्मन्वाः 

प्रणवादिनमोऽन्ताश्चतुर्यन्ताः कमेण--ञभमिन्द्राय नमः अ्मञ्ये 

४ न नमो--क, अ ० 
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नमः ॐ यमाय नमः ॐ निक्तये नमः ॐ व्रह्णाय नमः ॐ 
वायव नमः ॐ मामाय नमः अमीद्ानाय नमः ॥ ४७ | 

तद्वहिः प्रणवमारायुक्तं वृत्तत्रयम् । तदरदिर्भूपरचतुष्टयं 
चतुद्रारय॒तं चक्रकोणचपतुष्टयमहावज्चविभूषितम् । तयु बज्ेषु 
प्रणत्श्रीवीनमंपवितागतवीनद्रयम्--ॐ श्रीं खं वं श्रीमोमिति। 
बहिभूपुरीथ्याम्--ञन्माधारराक्तयै नमः ॐ मूलप्रकृत्यै नमः 
उ्मादिकूमाय नमः उश्मनन्ताय नमः ॐ प्रणिन्ये नमः 
मन्यमूपरवीध्याम्-ॐ श्षीरममुद्राय नमः ॐ रलद्रीपाय नमः ॐ 
रत्रमण्डपाय नमः ॐ शनच्छत्राय नमः ॐ कल्पकवृक्षाय नम: 
ॐ शरलनिहामनाय नमः । प्रथममूपुरवीथ्यां पर्मज्ञानराग्येशवर्थाधरमा- 
लानापराग्यान््यमत्त्वरनस्तमोमायाविद्याऽनन्तपद्ाः प्रणवादिनमो- 
नताश्चतुध्यन्ताः करमेण । वाह्यवृत्तवीथ्यां विमलान्कर्षिणीज्ञानाक्रिया- 

भ्योगाप्रहीसत्येशाना ‡ प्रणवादिनमोऽन्ताश्चतुर््यन्ताः कमेण | अन्त- 

्तवीध्यां--ओमयुगरदायै नमः, ॐ नमो भगवते विष्णवे स 
मूतात्मन पाखुदेवाय मवात्मर्मयोगयोगपीठात्मन नमः । वृत्तावकारोषु- 

बीजं प्राणं च राक्ति च ष्टि व्यादि तथा | 
मन्तयन्तख्यगायत्रीप्राणम्थापनयेव च | 

भूतदिक्पाच्खीजानि यन्तम्याङ्धानि तै ददा | 
मूलमन्लमालामन्तरक्रवचदिग्वन्धनमन्त्राश्च | ४८ ॥ 

“ तुष्य म--उ, वुषटयमष्टवज्--अ १. ग्वंवृ- कर, २ रक्त--अ १, अ >. 
^ ज्ञान--अ २, उ १. ° योग--अ २. योगाबह्मी- अ १. 
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भावनामयसमचयन्तरेयत्ता बुदा व्यष्टिवनतरेयत्ता पृच्छनि- तत्स्वरूप 
मिति । मम . . . कुर स्वाहनि साध्यनामानि ॥ २०-४८ ॥ 

महायन्तरमदहिमा 

एवेविधमतयन्तरं महामन्त्रमयं योगधीरान्तेः परममन्तररलक्रतं 
पोडशोपचारेरम्य्चितं नपहोमादिना साधितमतवन्तरंशुद्धव्मतजोमयं 
मर्वाभयंकरं ममरतदुरिनक्षयकरं सर्वामीष्टमंपादकं मायुन्यमक्तिभरं 
एतन् परमवेकण्डमहानारायणयन्त्रं प्रन्वरति ॥ ४९ ॥ 

एतद्यन्त्र तदतनानान्वकन्टनापाये ुद्धबह्यतेजोमयं स्वाभयकरं सर्वात्म- 
रूपत्वात् वभक्तपरटटस्य समस्तदुग्तिक्षयकमम् ॥ ४९ ॥ 

महायन्त्रोपरिस्थम्य आदिनारायणस्य स्वरूपम् 

तम्यापरि च निरतिरायानन्दननोरार्यम्यन्तरममामीनं 

वाचामगोचरानन्दनजोरार्याकरारं चित्मागाविभूनानन्दवि्रं बोधा- 
नन्दस्वरूपं निरनिरायमोन्दर्यपारावारं तुरीयस्य तुरीयातीतं 

चद्वितपरमानन्दं निरन्तरातितुरीयनिरतिरायसोन्दर्यानिन्दपारावारं 

दावण्यवाहिनीकह्छोचनरिद्ापुरं दिव्यमङ्गचविम्रहं मूर्निमद्धिः परम- 

मङ्गदेरपसेव्यमानं चिदानन्दमयैरनन्नकोरिर वि्रक्राञेरनन्तभूषणरल- 

क्रतं सुदशनपाञ्चनन्यपद्मगदाऽपिराङ्गपुमल्परिवाद्यश्िन्मयग्नकायुध- 

गमूर्तिमद्धिः सुसेवितं श्रीवन्मकरम्तुमवनमाटाऽङ्कितवक्षमं व्रहमकल्प- 
वनामृनपुप्पवृष्टििः सन्तनमानन्दं व्रह्मानन्द्रसनिभरेरमंख्येर तिमङ्कलं 

रापायुतफणाजाटविपुचच्छत्ररोमितं नल्फणामण्डन्टोदचिमणिद्योनि- 



१४८ व्रिषाद्विभूतिमहानारायणोपनिषत् 

(~ __ ° (~ ¢ ८ * (~ ति + (~, 

विग्रहं तदङ्खकान्तिनिश्च सेतत निरतिरायनरह्यगन्धस्वखूपं निरति- 

रायानन्दन्रह्मगन्धविदोषाकारं अनन्तव्रह्मगन्धाक्रारसमष्टिविरोषे अनन्ता- 

नन्दतुटम्नीमाल्येरमिनवं चिदानन्दमयानन्तप््पमाल्येर्विराजमानं 

तेजः प्रवाहतरङ्गतत्परम्पराभिन्वंटन्तं निरतिरायानन्तश्नानितविरोषा- 

वर्तरमितोऽनिर प्रन्वटन्तं बोधानन्दमयानन्तधरपदीपावटिभिरतिशोभितं 
निरति (~ >, (0 ऋ, (=, > (=. (~ [र प 

रायानन्दचामरविरोषैः परिसवितं निरन्तरनिरूपमनिरतिङयोत्कट- 

जञानानन्दानन्तगुच्छफटेरटकरतं चिन्मयानन्ददिव्यविमानच्छन्रघ्व- 

जराजिभिविराजमानं परममङ्गल्ानन्तदिन्यतेजोभिर्न्वटन्तं अनिक्ं 

वाचामगोचरानन्ततेजोराश््यन्तर्गतं अर्धमात्रात्मकं तुर्य ध्वन्यात्मकं 

तुरीयातीत अवाच्यं नादनिन्दुकडाऽध्यात्मखरूपं चेत्या्यनन्ता- 
कारेणावम्थितं निगुणं निष्रियं निर्मटं निरवद्यं निरज्ञनं निराकारं 
निराश्रयं निरतिरायद्रेतपरमानन्दलक्षणं आदिनारायणं ध्याये- 

दित्युपनिषत् ॥ ९० ॥ 

एवंविधयन्ताधिकरणचतन्यस्वरूपमाह--तस्येति। चित्साराविर्भूतानन्द- 
विग्रह् चिच्छब्देन चेतनप्रपञ्च उच्यते । तत्सारस्तु तद्रतहेयांश्ापायसिद्धपरयग- 
भिन्नपरमात्मोच्यते । तन्मात्रतया आविभूतानन्दर एव विग्रह यस्य तत् 
तथाक्तम् । निरतिशयसरोन्दयेपारावारं व्िष्ण्वात्मना स्वोपासकमक्तपटलट- 
मनाहःदिव्यमङ्गव्टविग्रहत्वात् स्वोपरासकखाज्ञानश्चयानुगेधेन तुरीयस्वरूपं 
तुरीयातीतं च । निविरोषतुयतुर्यातीतस्वरूपे निर्विरोषनत्रह्मवोधकवाक्यानामदैत- 
परमानन्दरादीनां समन्वयः । भक्तेच्छया स्वीकृतमूतिमद्रिष्णो दिव्यमङ्गल्छ- 
विग्रहमियादिसविरोषवाक्यानां समन्वयः सर्वत्र द्रष्टव्यः| उदर्चिः निरुपमकान्तिः। 
प्रथमाध्याये पादचतुष्टयात्मकं व्रह्म परतिज्ञातम्--अवियापादः सुवियापादः आनन्द- 
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पादः तुयपादश्वेति । तत्र तुयपादप्रविभक्ततु्यपादस्तु तुयतुरीयं तुर्यातीतं चेति प्रति- 
पादितं यत् तदेव ^“ चरणं पवित्रं? इत्युपक्रम्य त्रिपाद्विभूतिमहानारायणघन्त्र- 

तदध्यक्षदेवताजाततद्रतविोषांशापवादाधिकरणं तुयचैतन्यं तद्रतविरोषसामान्था- 
संमवप्रवोधसिद्रं तुयातीततया प्रथिततुयतु्त्रेपदं त्रहममात्रमवरिप्यते इत्युपसंहरति 
--अधेमात्रात्मकमिति । तुरीयस्य अर्धमात्रातत्कायनादावभासकतया अधं 
मात्रात्मकत्वम् । ध्वन्यात्मकमिति यदधमात्राद्वाच्यं तदेव तुरीयातीतं 
नुयतुयतया टक्षितत्वात् । नादविन्द्रादिकं तस्मात् भिद्यत इन्यत्र तदतिरेकेण 

नादादेरभावात् तदेव सवमियाह--नादविन्दुकलखाऽध्यात्मस्वरूपं चेति । 
अनन्ताकार्त्वे त्रिगुणत्वं सक्रियत्वं मटवत्त्वं साश्रयत्वं च स्यादियत आह-- 

निगुणमिति । यच्निगुणमियादिविरोषणवोधितं तदेवादिसवकाग्णत्वात् काय 
सापिक्षकारणतायाः विरोपत्वप्रसक्तो वस्तुतो यत्र॒ कार्यकारणकट्नाजातं 
नास्यरमिति नारं कार्थकारणकटनापहवसिद्धौ त्रैपदं अयनं घाम स्वरूपं यस्य 
सोऽयं आदिनारायणः तं परमात्मानं स्वावरोपधिया ध्यायेन् । इत्युपनिषच्छब्दः 

सप्तमाध्यायपरिसमाप्यथः ॥ ५० ॥ 

उत्यधर्वणमदहानारायणोपनिष्रदि परममोक्षस्वरूपप्रष्टनपूर्कं त्रिपाद्िभूतिपरमवेकुण्ट- 
महानारायणयन््रस्वरूपनिरूपणं नाम सप्तमोऽच्यायः 

२ ट ४ 

अषएमाश्ध्यायः 

ञद्रिते ब्रह्मणि वेकुण्ठादिमेदसत्वोपपादनम् 

ततः पितामहः परि्च्छति भगवन्तं महाविष्णुं--मगवन् 

शद्धद्रितपरमानन्दशणपरत्रह्मणस्तव कथं विरुद्धवेकुण्टप्रामादप्राकरार- 

विमानाययनन्तवस्तुभेदः ॥ १ ॥ 
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मव्यमेवोक्तमिति भगवान् महाविष्णुः परिहरति । यथा 

शुद्धसुवर्णस्य कटकमङुटाङ्गदादिमेदः, यथा समृद्रमट्टि्य स्थूट- 

सुकष्मतरङ्गफनवुहूदकरकट्वणपाषाणाद्नन्तवस्तुभेदः, यथा भूमेः 

पर्तवृ्षतृणगुल्मलताऽऽ्नन्तवस्तुभेदः, तथेवद्ितपरमानन्दटक्षणपर- 

बरह्मणो मम सर्वाद्रैतमपपन्नं भवत्येव । मत्स्वरूपमव र 

मद्रयतिस्किमिणमात्रं न विद्यते ॥ > ॥ 

यदद्रेतोऽति त्वं तदा वेकुण्ठादविमेदः कथमिति प्रच्छतीन्याह--तत 
इति ॥ १ ॥ तत्र दृष्रान्तत्रयमाच्छर--यथनि | तत् कथ्यं! मत्स्व- 
रूपमेवेति ॥ २ ॥ 

अनन्तवैकुण्टसत्वौपपादनम् 

पुनः पितामहः परिपृच्छति--भगवन् परमवेुण्ठ एव 

परममोक्षः । परममोकषस्त्वक एव श्रूयत सर्वत्र | कथमनन्तकुण्टाश्च 

अनन्तानन्दसमृद्रादयश्च अनन्तमूर्तयः मन्तीति ॥ ३ ॥ 

तथति होषाच मगवान् महाविष्णुः--एकस्मिन्विद्यापादेऽ- 

नन्तकरोचिह्यण्डानि सावरणानि श्रूयन्ते । तस्मिन्नेकप्मिन्ण्डे वहवो 

टोकराश्च बहवो वेकुण्टाश्चानन्तविभूतयश्च मन्त्येव । सर्वाण्डेप्वनन्त- 

छोकाश्चानन्तवेक्रण्टाः मन्तीति स्वेषां खल्वमिमतम् । पादत्रयेऽपि 

करं वक्तव्यम् । निरतिशयानन्दाविभावो मोक्च इति मोक्षक्चणं 

पाद्ये वतते । तस्मात् पाद्यं परममोक्षः । पादत्रयं परमैकुण्टः | 

पादत्रयं परमकैवल्यमिति । ततः शुद्धचिदानन्दुब्ह्यविरासानन्दा- 
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श्वानन्तपरमानन्दविभूतयश्चानन्तैकुण्ठाश्चानन्तपरमानन्द्ममुद्रादयः 

मन्त्येव ॥ ४ ॥ 

श्रुत्वाऽपि तत्रासंभवमाडोक्य प्रच्छतीयाह --पुनरिति ॥ ३ ॥ तत्म्श्च- 

मड्गीक्रय परिहरति- तथेति । सखाव्रियापादप्रविमक्तस्वावियापाद् । एव- 

मनन्तकाटिवकुण्ठाटकृते तट्सूक्ष्मवी जनुर्याश्ात्मकवियादिपाद्रयेऽपि किं वक्तव्यं 
अनन्तवकुण्ठादयः सन्तीति अविदापादगाविदाप्रादस्य बन्धहेतुप्रृत्तिसाधकत्वं, 

तदपेक्षया वियाऽऽदिपाद्रत्रयम्य सातिग्क्तिप्रपञ्चनिवत्तिप्रधानत्वेन मोश्षसाधनज्ञान- 

जनक्रत्वं स्यादिः्याह -निरतिरयेति । यस्मात् [अ |वियाऽऽदिपाद्रयगत- 

विकाराभावतः पादत्रयस्य अजडक्रियाज्ञानच्छागकयात्मकज्ञानविज्ञानसम्यज्ज्ञान- 

रूपत्वं [त्वात् | युज्यते ज्ञानदेः माक्षादिफख्कत्वं तस्मात् । पादत्रय 

परमक्रवल्यमिति- -सन्निहितद्ाधनस्य फट्पयवसायित्वेन फल्वच्वोक्तिः । 
अनन्तानन्दसमुद्रादयः सन्त्येवेति यत्तत्पादचुष्टयेऽपि समानम् ¡ यत एवं 

अतः पादचनुष्रयमपि मविरोषमेव । प्रादचतु्यतत्कायकटनाऽसंभवप्रवोधसिद्ध- 
निप्यरतिथामिकत्रह्ममात्रावस्थानठश्षणविकल्धेवसकैवल्यमेव निपप्रतियोगिकनिविरोष- 
त्रपदमिलयत्र-- 

महाप्रख्यसंपत्तौ ह्यस्तं समुपागते | 
क अधिष्ठानं परं तत्वमेकं सच्छिन्यत महत् ॥ 

इति श्रुतेः ॥ ४ ॥ 

परमतत्वाववोधन ब्रह्ममात्रावरोषः 

उपामकस्ततोऽभ्येत्येवंविधं नारायणं ध्यात्वा प्रदक्षिण- 

नमस्कारान् विधाय विविधोपचारैरभ्यच्यं निरतिरायद्वितपरमानन्द- 

लक्षणो भूत्वा तदग्रे सावधानेनोपविश्य उद्ैतयोगमास्याय 

मवाद्धितपरमानन्दख्स्षणाखण्डामिततेनोराहयाकारं विभाव्योपाप्तकः 

क ५ ७ १११६ 
& ~~ ~ = 4 9 कीर ७७यक७१ , कि रि "ध 
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सयं॑राद्धवाधानन्दमयाग्रतनिरतिदायानन्दतजोराश्याकारो भूत्वा 

महावाक्यार्थमनुसरन् ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि योऽ- 

हमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं मां जुहोमि खाहा अहं ब्रह्मेति 

मावनया यथा परमतजनोमहानदीप्रगाहः परमतेजःपारावारे प्रविदरिति 

यथा परमतेजःपारावारतरङ्गाः परमतेजःपारावारे प्रविरान्ति तथेव 
+ = पू (१ च 

सचिदानन्दात्मोपासकः सवैपसिपूणां ्ेतपरमानन्दलक्षणपरत्रह्यणि 

नारायण मयि सचिदानन्दात्मनोऽहमनोऽहं परिपूर्णोऽहमभ्मीति 

प्रिविक् तत उपामको निस्तरङ्गद्वितापारनिरतिरायमचिदानन्दस्षमद्रौ 

भूव ॥ ‰ ॥ 

यस्त्वनन मार्गेण सम्यगाचरति म नारायणो भवल्यपरायमेव | 

अनेन मार्गेण मवे मुनयः सिद्धि गताः । असंख्याताः परमयोगिनश्च 

सिद्धि गताः ॥ ६ ॥ 

एवं देरिकमुखतः परमतच्छगहस्यमवनुध्य जिप्यः निविरोषत्रह्ममात्र- 

प्रवोधसमकाटं तन्मात्रमवरिष्यत इ्याह--उपासक इति । “ब्रह्माहमस्मि ? 

इयाय वाक्यं व्रह्मण्यनात्मताश्नान्तितवार्कम् । ̂ “ अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि ?” इति 

वाक्यं तु आत्मन्यत्रह्मत्वश्रमवारकम् | “° योऽहमस्मि व्रह्माहमस्मि ?2 इति वाक्यं 

तु॒प्रयक्पग्चितोर्भेदः शवा्ञविकल्पितः योऽहं जीवोऽस्मीति, खक्टष्टया 
बह्याहमस्मीति, पमाशरष्टया तयोः प्रसक्तमेदरैक्यभ्रमो नाम्तीति | "‹ अहमेवाहं 
मां जहामि खाहा "` इति मन्त्रस्तु--अहमेव परमात्मा निष्प्रतियोगिकोऽदं, 
ममानात्मापद्ववसिद्धत्वात् । अत एव व्रह्ममात्रा्नो प्रयक्परविभागैक्यहेतुभूता 
अविद्यावियारूपा मां माया जुहोमि अपहवं कत्वा तदपहवसिद्धं रह्म स्वमात्रमिति 
तन्मात्रतया अवदिष्यत द्यः । एवं अह् ब्रह्मेति भावनया } उपदेदा्थः 



अष्टमोऽध्यायः १५३ 

्रवेकराव्दः; न तु ग्रामप्रवेरावत् इयत्र--““ आप्तिः स्वमात्रावरोषो नहि 
प्रामान्तराप्तिवत् ” इति नामाधविवेकाक्तेः । ततः किमियत आह- 
तत इति ॥ + ॥ मदुक्तार्थं यथावत् यो वेद सोऽपि कृतकृत्यो भवतीयाह-- 
यस्त्विति | भवन्तं प्रति यो मया दितः अनेनेति । तस्मात् मदुक्तमागं एव 
्रधानितयथः ॥ ६ ॥ 

साम्बनिराटस्बयोगेदः 

ततः रिष्यो गुरं परिष्च्छति--मगवन् मारम्बनिरादम्बयोगो 
कथमिति ॥ ७ ॥ 

माटम्वस्तु करचरणादिमूतिविरिष्ठं मण्डटायादम्बनं माटम्ब- 
योगः । निराटम्बस्तु समस्तनामरूपकर्मानिदूरतया सर्वकामादयन्तः- 
करणवृत्तिाक्षितया तदाटम्बनरुन्यतया च भावनं निरालम्बयोगः ॥ ८ ॥ 

साटम्बनियटम्बयगेयत्तां प्रच्छति --भगवन्निति ॥ ७ ॥ प्रष्ठा मगवा- 
नवमाह--साख्म्वस्त्विति ॥ ८ ॥ 

निराटम्वयोगाधिकारिलक्षणम् 

अथ च निरालम्बयोगाधिकारी कीदृश्यो मवति ॥ ९ ॥ 

अमानित्वादिट्क्षणोपन्रक्षिनो यः पुरूषः म एव निगन्दम्ब- 

योगाधिकारी ॥ १० । 

तत्रान्यतराधिकारमी कीराः? इति प्रच्छनि--अशथनि ॥ ९ ॥ उत्तग- 

माह -- अमानित्वादीति ॥ १०॥ 

स्वाधिकारिको भक्तियोगः 

कार्यः कश्चिदस्ति । तस्मात् स्तवषामधिकारिणामनधिका- 

रिणां च भक्तियोग एव प्रद्यत । भक्तियागो निरुपद्रवः । 
20 
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भक्तियोगान्मक्तिः । म्मक्तिमतामनायासेनाचिरादेव तत्त्वज्ञानं 

मवति ॥ ११॥ 
(~ ऋ भ द | क्ष विनेमं 

तत् कथमिति । भक्तवत्मटः स्वयमेव वेभ्यो मोक्षविघचेभ्यो 

भक्तिनिष्ठान सर्वान् परिपाटयति सर्वाभीष्टान् प्रयच्छति मोक्षं दापयति 

चतुर्मुखादीनाम् । सर्वेषामपि विना विष्णुमक्तया कल्पकोटिमिरमोक्षौ 

न विद्यते । कारणेन विना कार्य नोदति । भक्तया विना ब्रह्यन्ञानं 

कदाऽपि न जायते | तस्मात््वमपि सर्वोपायान् परितज्य मक्तिमाश्रय । 

भक्तिनिष्ठो भव । मांक्तनिष्ठो मव । भक्त्या स्वैमिद्धयः सिध्यन्ति | 

भक्त्या््यं न किंचिदस्ति ॥ १२ ॥ 

निराटम्बयोगस्त्वधिकारिविषयः न हि स्वैसाधारणो मवति, तथा 
चेदनधिकारिणां का गतिः इत्र अधिकायनधिकारिणोरपि साधारणोपायभूत- 
भक्तियोगमेव स्तोति--काये इति । यस्मात् अधिकायनधिकारिणोरपि परम- 
सुटमोपायतया कायैः कथ्चिदस्तीति । किं तत् ! इयत्र-- तस्मादिति । 
स्वाधिकारानुगुण्येन सोऽहं दासोऽहं इति मजनं भक्तिः ^“ खश्वरूपानुसंध्रानं 
भक्तिसियिमिधीयते 2 इति भाष्यकारोक्तेः, सेव योगः । तस्यायासाल्पत्वं 
फलानल्यत्वं चाह-- भक्तियोग इति ॥ ११ ॥ सवान् पाख्यति--खाप्रवोधो 
हि मोक्षविघ्न इयथः । चतुमुखादीनां खप्रतिप्येयधः । सर्वेषामपि विना 
विष्णुभक्या व्रहमज्ञानानुदयात् तदितससाधनेः कल्पकोटिभिः मोक्षो न 
विद्यते ॥ १२ ॥ 

भक्तियोगादनायासन नारायणभावप्राप्तिः 

एवेविधं गुषपदेकमाक्रण्यं सर्व॑ परमतत्त्वरहस्यमववुध्य 

सवसंशयान् विधूय क्षिप्रमेव मोक्षं साधयामीति निधित्य ततः 

* बुद्धिमता -उ, मु 
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रिष्यः समुत्थाय प्रदक्षिणनमस्कारं कृत्वा गुरुभ्यो गुरुपूजां 
विधाय गुवंुज्ञथा कमेण भक्तिनिष्ठो भूत्वा भक्त्यतिशयेन पकवि्नानं 
प्राप्य तस्मादनायासेन रिष्यः किप्रमेव साक्षान्नारायणो बभूवेतयु- 
पनिषत् ॥ १३॥ 

नारायणयाथात्म्यज्ञानात् नारायण एव॒ भवति । इत्युपनिषच्छन्दः 
गुरुरिभ्याख्यायिकासमाघ्यथः ॥ १३ ॥ 

परमरहस्यस्मरणादर्मटिमा 

ततः प्रोवाच भगवान् महाविष्णुः चतुर्युखमवटोक्य-- 

ब्रह्मन् परमतत्त्वरहस्यं ते स्व कथितम् । तत्सरणमात्रेण मोक्षो 
मवति । तदतुष्ठानेन सवैमविदितं विदितं भवति । यत्खरुूपन्नानिनः 

सवमवरिदितं विदितं भवति तत् सर्वं परमरहस्यं कथितम् ॥ १४ ॥ 

ततः किमियत आह-- तत इति । नातः प्ररं ते वक्तव्यं वियते, यद्रक्तन्यं 
परमतत्त्वरहस्यं तस्य॒ साकल्येनोक्तत्वात् “नातः परं हिं वेदितव्यमिति 
किचित् 2 इति हि श्रुतेः ॥ १४ ॥ 

आदिनारायणेकनिष्राविधिः 

गुरुः क इति । गुरूः साक्षादादिनारायणः पुरुषः । प 

आदिनारायणोऽहमेव । तस्मान्मामकं शरणं व्रज । मद्धक्तिनिष्ठो 

भव । मदीयोपासनां कुरु । मामेव प्राप्स्यसि । मब्यतिरिक्तं सं 

बाधितम् । मव्यतिरिक्तमवाधितं न किंचिदस्ति | निरतिशयानन्दा- 

` नमस्कारान्-अ २. 



१५५६ त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषत् 

दवितीयोऽहमव । मर्वपरिपूर्णोऽहमव । मवाश्रयोऽहमेव । वाचा- 

मगोचर निराकरारपरव्रह्मलरूपोऽहमव । मव्यतिरिक्तमणुमात्रं न 

विद्यते ॥ १५ ॥ 

येनेदं कथितं स॒ कौटरा इयाक्षिपति-- गुरः क इति | यस्मादेवं 

तस्मात् मां निप्प्रतियागिकेकरं त्रह्मास्मीति शरणं व्रज प्रपत्ति कुवियथः | 
यदैवमधिकारी न भवसि तदा मद्भक्तिनिष्ठो भव | त्वह्यतिरिक्ताश्रयणे का 
हानिगियत आह-मद्यतिरिक्तमिति । तथा चत् त्वं कीदकाः इयत्र-- 
निरतिचायेति । स्वातिरिक्तसवप्रपक्तौ तदाश्रयत्वं, वस्तुतो निराश्रयोऽस्मी- 
लथः ॥ १९-१६ ॥ 

महा विप्णुभक्तितः सकटशधेयःप्राप्तिः 

इत्येवं महाविष्णाः परमिममुपदरां ल्ञ्ध्वा पितामहः 

परमानन्दं प्राप ॥ १६ ॥ 

विष्णोः कराभिमरेनन दिव्यजनानं प्राप्य पितामहस्ततः 

ससृत्थाय प्रदक्षिणनमस्कारान् विधाय विविधोपचारर्महाविष्णं प्रपूल्य 

प्राञ्चटिभूत्वा विनयेनोपसंगम्य भगवन् भक्तिनिष्ठां मे प्रयच्छ | 

त्वदमिन्नं मां परिपाटय करपाट्य | १७ ॥ 

तथव साघु साध्विति साधुप्ररोसापूवैकं महाविष्णुः प्रोवाच 
-- मदुपासकः म्वोत्कृष्टः ' स॒ मवति । मदुपासनया सर्वमङ्गलानि 
भवन्ति । मदुपामनया सव जयति । मदुपासकः सर्षवन्यो भवति । 
मदीयापास्कस्याप्राध्यं न किंचिदस्ति | सर्ववन्धाः प्रत्रिनदयन्ति | 

` सभ--भ १, अ २, 
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मदरु्तमिव मवै वास्तं सेवन्त । महाश्रयांमि च सेवन्ते । मदु- 

पामक्रस्म्मान्निरतिदायद्रैतपरमानन्द्क्षणपरवद्य भवति । यो तै 

मुमुष्ुरनन मार्गेण सम्यगाचरति स परमानन्दललणपरतरह्य भवति ॥ १८ ॥ 

ततः किमित आह-- विष्णोरिति ॥ १७ ॥ मदुक्तमागावुसरणफल- 
माह- य इति ॥ १८ ॥ 

एनटुपनिषदश्ययनादमहिमा 

यम्तु परमतत्त्वरहम्याथवणमहानारायणोपनिषद्रमधीत स 

मर्वैम्यः पापेभ्या मुक्ता भवति ज्ञानान्नानक्रतेभ्यः पातकेभ्यो मुक्तो 

मवति महापातकेभ्यः पूतो भवति रहस्यक्रनप्रकाराकरतचिरकालात्यन्त- 

करतेम्यः सवभ्यः पपेभ्यो मुक्तो भवति | स मक्योकान् 

जयति । स॒ मक्रटमन्वजपनिष्ठा भवति । स मकल्वदान्तरहस्याधिगत- 

परमा्न्नो भवति । प सकलटभोगसग्मवनि । म मक्रटयोगविद्धवति । 

स॒सकरटजगत्परिपाटको भवति । मोड्धतपरमानन्द्लक्षणपरत्रह्य 

भवति ॥ १९ ॥ 

इदं परमतत्त्वरहस्यं न वाच्यं गुरुभक्तिविहीनाय । न 

चाञ्ुध्रुषव वाच्ये न तपोविहीनाय नास्तिकाय न डाम्भिकाय 

मद्धक्तिविहीनाय । मात्सयाङ्किततनवे न वाच्यम् । न वाच्यं 

मदसूयापराय कृतघ्ाय ॥ २० ॥ 

इदं परमरहस्यं मद्धक्तेष्वमिधास्यति मद्धक्तिनिष्ठो भूत्वा 

मामेव प्राप्स्यति ॥ २१॥ 
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आवयोयं इमं मंवादमध्येष्यति स नरो व्रह्यनिष्ठो मवति ॥ २२॥ 

श्रद्धावाननसूयुः श्रुणुयात् पठति वा य इमं संवादमावयोः 

स परुषो मत्साय॒ज्यमेति ॥ २३ ॥ 

ततो महाविष्णुम्तिरोदधे । ततो बह्मा ्म्थानं जगामेत्यु- 

पनिषत् ॥ २४ ॥ 

[4 एतदूप्रन्थमधता यः प्रति तश्च सामान्यविरोषरफटमाह--यस्त्विति । 
कि वहुना--सोऽद्ेतेति ॥ १९ ॥ राख्रसम्धरदायमाह-इऽमिति ॥ २०-२१॥ 
आवयोः संवादनिवृत्ताच्जन्यज्नानविज्ञानसम्यज्ज्ञानसमकाटं मत्सायुज्यं 
मद्वावं विककेवरंफवल्यमेति ॥ २२-२३ ॥ ततः किमियत्र शाल्राथमुपसंहरति 
--तत इति | उपदेक्ये निवत्ते महाविष्णुस्िरोदघे स्वान्वर्थनामा मवति 
व्यापक एव भवत्तीयशः । ततो व्रह्मा कृतकरत्यो भूत्वा स्वस्थानं जगाम | 
इत्युपनिषच्छब्दो अष्टमाध्यायकरत्छराखसमात्यथो ॥ २४ ॥ 

इत्यथवणमहानारायणोपनिषदि परमसायुज्यसुक्तिस्वरूपनिरूपणं नाम अष्टमोऽध्यायः 

उत्तरकाण्डः समप्रः 

श्रीवामुदेवन्द्रहिष्योपनिषद्रह्ययोगिना ] 
महानारायणव्याख्या छिखिता बह्मगोचरा | 
महानारायणव्याख्या्रन्थस्त्वष्ठडातं स्मतः ॥ 

इति श्रीमदीशादोत्तरशतोपनिषच्छाख विवरणे द्विपचचात्सङ्कया पूरकं 
त्रिपाद्विमूतिमहानारायणोपनिषद्विवरणं संपूर्णम् ॥ 



2 अ 

द ताजसपानषर 

भद्रं कर्णेमिः--इति सान्तः 

प्रथमः खण्डः 

दत्तात्रेयध्यानम् 

ॐ म्यक्षेत्े ब्रह्मा नारायणं महामाम्राज्यं किः तारकं तन्नो 
नहि भगवच्नित्युक्तः मत्यानन्दचिदात्मकं मात्िकं मामकं धामो- 

पाम््वेत्याह । सदा दन्तोऽहमस्मीति प्रत्येतत्संवदन्ति येनने 

संसारिणो भवन्ति । नारायणनेवं विवक्षितो ब्रह्मा विश्वरूपधरं विप्णु 

नारायणं दत्तात्रेयं ध्यात्वा मद्रदति ॥ १ ॥ 

द॒त्तात्रेयत्रह्मवि्यासंवेयानन्दविग्रहम् । 

त्रिपाननारायण्य्रकारं दत्तत्नेयमुपास्महे ॥ 

इह खट अथवणवेदप्रविभक्तयं दत्तत्रेयापनिषत् एकाक्षगदिदत्तात्रेयमन्त्र- 
प्ामप्रकटनन्यग्रा निविरोषत्रह्ममात्रप्यवत्तना विजयते | अस्याः खल्पग्रन्थतो 
विवरणमारमभ्यते । त्रह्मनागयणसंवादरूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुयर्था । आख्या- 

यिकामवतारयति--ॐ सयक्षेत्र इति । आदौ ओमिति सविषं निविरोषं वा 
ब्रह्मोच्यते, ^“ प्रणवो ह्यपरं तह्य प्रणवश्च परः श्रुतः? इति खिल्श्रुतेः | 
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गङ्गायमुनयोः मध्यविटसितं सक्षत्रं तत्र सयक्षत्रे व्रह्मा तपः चचार् | 
तपःफटदित्सया प्रसन्नं खातिरिक्तं नास्यरमपीति ये मन्यन्ते ते नाराः तेषां 
अयनं विश्रान्तिस्थानभूतं नारायणं महांश्चासौ सम्य्राजत इति सम्राट् च 
महासम्राट् तद्भावो महासाम्राल्यम्वरूपं विधिवत् प्रणम्य हे भगवन् ततो 

ग्भजन्मजरामरणात् क्रि तारकं भवसागरता भक्तकोटिसन्तारकं मे ब्रहीति 
ब्रह्मणवमुक्तो नारायण अगरेतदुःखजाञ्यत्रासतया सयानन्द्चिदात्मकं विदद 
सत्वसत्वसत्योपाधिकरतया सात्विकं मामकं धामोपास्स्वेयाह । खधामोपासना- 
प्रकारं तत्फटं चाह- सदं ति । सभक्तपरटख्स्य स्वपदप्राल्युपायनिप्प्रतियागिक- 

ब्रहममात्नप्रतरोधो येन दत्तः सोऽयं निविरोषपरमात्या दत्त इत्युच्यते । सदा प्रयहं 
दत्तोऽहमस्मीति य एतन् संवदन्ति नहि ते संला।गणो मचन्ति प्ररमात्मैव 
भवन्तीयत्र-- 

सदा गमोऽहमस्मीति तत्वतः प्रवदन्ति ये | 

नते संसारिणो नूं राम एव न संरायः ॥ 

दति श्रुतेः । नारायणेनैवं विवश्वितो व्रह्मा विगडात्मना विश्वरूपधरं "्वाज्ञविकः- 

स्पितप्रप्सूत्रान्तयाम्यात्मना विष्णु व्यापनदीटं मुक्ताटिविश्रान्तितीमतया 
नारायण दत्तात्रेय अत्रिम॒नितप्रःफटं भगवन्तं निप्प्रतियोगिकत्रह्ममात्रतया 
ध्यात्वा तदयाधात्म्यं स्वमात्रमियवगम्य स्वानुभूताथ् प्रत्टयतीयाह-- विश्वेति । 

यत्पातिरिक्तासत्प्रपच्रतत्कार्याप्रहवसिद्धं व्रह्म तदेव सन् निभ््रतियोगिकमन्मात्र- 

मिति वदति; “' पश्यतेहापि सन्मात्रमसदन्यत् 2, ^‹ ब्रह्ममात्रमसदन्यत् 
इन्यादिश्रुतेः ॥ १ ॥ 

दत्तात्रेयतारकेकाक्षरमन्वः 

द्मिति "हंसः । दामिति दीरम् | नदह्ीनं नाम वीजस्थम् | 
दामित्येकाक्षरं भवति । तदेतत्तारकं मवति । नढेवोपासितव्यं विज्ञेयं 

" हस्वं--क (पायन्तरम् ). 
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[8 (~ (^ [४ गमादितारणम् । गायत्री छन्दः | मदारिव ऋषिः । दत्तात्रेयो 

देवता । वटबीजप्थमिव दत्तव्रीजस्थं सर्प जगन् । एतद्धैका्षरं 

व्याख्यातम् ॥ २ 

णवं व्रह्मणो द्रदयातुमवसन्तुश्र मगवान् दत्तात्रेयः ताग्कादिमन्त्रमराममाचे-- 
दुमिलयादि । दमिति दंसः प्रयक् | तद्वि्रान्तिस्थानं दीघं परं व्रह्म 
तयोरैक्यं दामिति प्रयगमिनपरमान्मोच्यते । यत् दामित्येकाश्चरं भवति 
तद्रज नाम वीजावमासकतया वीनस्थ व्ह्मोाच्यते | यद्भदह्य दामित्युक्तं 

तत्तारकतया ज्ञेयमि्याह-- तदेतदिति । ताग्कम्य छन्दक्पिदेवता आह- 

गायत्रीति । दत्तवीजस्य जगत्कारणनामाह-वटवीजस्थमिति ॥ २ ॥ 

द्नात्रेयपरक्षरमन््ः 

व्याख्याम्ये पडसस्षरम् । जमिति प्रथमम् | श्रीमिति द्वितीयम् 

'हीमिति त्तीयम् । इीमिति चतुथम् । शश्टोमिति पश्चमम् | 

द्रामिति षट्क ष्ठम् । पडश्चरोऽयं मवति । मवमंपद्ुद्धिकरी मवति । 

योगानुभवो मवति । गायत्री छन्दः । दाहि ऋषिः । दन्तात्रयो 

देवता ॥ ३ ॥ 

ञ््श्रीहीज्री ग्ड द्रं इति पडक्षरोऽयं मवति ॥ ३॥ 

दत्तात्रेयाश्क्षरमनच््ः 

दरमित्यक्तवा द्रामिन्युक्तवा वा दत्तात्रेयाय नम इत्यष्टाक्षरः । 
ॐ, (~~ (~ ^ 

दत्तात्रेयायेति सल्यानन्दचिद्रात्मकम् । नम इति पूणानन्देकविग्रहम् । 

1 हा--अ, अ १, भ २; कर २ ग्ला-- क. ग्लो--अ १. 

21 
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गायत्री छन्दः । सदारिव ऋषिः । दत्तात्रेयो देवता । दत्तात्रेयायेति 

कीलकम् । तदेव वीजम् । नमः राक्तिभवति ॥ ४ ॥ 

अष्टाक्षमनुस॒द्वरति-द्रमितिः । द्रा दत्तात्रेयाय नमः । ध्यानं तु-- 

दत्तात्रेयायेति । दत्तात्रेयाय सत्यानन्दचिदात्मकं नमः पूर्णानन्देकविग्रहं इति 

त्रयोविाक्षरमनुर्वाऽयं भवति ॥ ४ ॥ 

दत्तात्रेयद्रादशाक्षरमन््रः 

ओमिति प्रथमम् । आमिति द्वितीयम् । हीमिति तृतीयम् 

क्रोमिति चतुर्थम् । एहीति तदेव वदन् । दक्तात्रेयेति स्वाहेति 

मन्वराजाऽयं द्वादशाक्षरः । जगती छन्दः । सदारिव ऋषिः | 

ठत्तत्रेयो देवता । ओमिति बीजम् । स्वाहेति शक्तिः । संबुद्धिरिति 
+ ५ (० (+ (> 

कीलकम् । द्रमिति द्ये । हीं दछ्धीमिति रषिं । एहीति रिखा- 
*\ (५ क भ 

याम् । दत्तेति कवचे । आत्रेयेति चश्ुषि । म्वाहेत्यचे ! तन्मयो 

भवति । य एवं वेद | ‰ ॥ 

दादराक्षरमनुसुद्रति-- ओमिति । ॐ आ हौ क्रो एहि दत्तत्रेय 
स्वाहेति मन्रराजोऽयं द्वादशाक्षरः ॥ ५ ॥ 

दत्तात्रेयषोडशाश्रमन्त्रः 

पोडशाक्षरं व्याख्यास्ये । प्राणं देयम् । मानं देयम् । चक्रै 

यम् । श्रोतं देयम् । षड्दशरिरर्छिनत्ति। षोडद्राक्षरमन्त्रो न देयो 

भवति । अतिसेवापरभक्तगुणवच्छिष्याय वदेत् । ओमिति प्रथमं 
@\ भवति । मिति द्वितीयम् । क्रोमिति तृतीयम् । इीमिति चतुर्थम् | 
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कटमिति पञ्चमम् । हामिति षष्ठम् । हीमिति मक्तमम् । हरूमित्य- 

ष्टमम्। सारिति नवमम्। दत्तात्रेयायेति चतुर्दशम् । खाहेति पोडङम्। 

गायत्री छन्दः । सदाशिव ऋषिः । दत्तात्रेया दवता । ॐ बीजम् | 

स्वाहा शक्तिः । चतुध्यन्तं करीरम् । ओमिति हदय । छां डी 

कटमिति रिखायाम् । सोरिति क्वच । चतुर्यन्तं चक्ुपि । 
स्वाहेत्यच्चे। यो नित्यमधीयानः सच्चिदानन्दसखी मोक्ची भवति | 

सो रित्यन्त श्रीवेष्णव इत्युच्यत । तल्नापी विष्णुरूपी भवति ॥ ६॥ 

पोडशाक्षरस्य मन्वरराजत्वेन अनपिकरारिणि अदेयतां अधिकारिणि देयतां 
वदन् मन्तराजमद्धरति--पोड्ाक्चषरमिति | अनधिकारिणि यदि ते अनुकम्पा 
तदा तस्मे प्राणं देयम् । तत्करतऽच्यत्र षड शयिरच्छिनत्ति तदूपकाराय 
तच्छन्रुणां रिगच्छेदनं वा कतव्यम् । जात्वप्ययं षोडाक्षरमन्तो न देयो 
भवति | पुनः कस्मै वक्तव्येमयत्र-- अतिसवापरेति | अथ पाडशात्षरमुद्ररति- 
ओमिति। ॐ क्रो ज्रीक्दंदहां ह्वी दरू सीः दत्तात्रेयाय स्वाहेति 
पोडर्राक्षरः । दत्तात्रेयायति चतुध्यन्तं कीलकम् । यो नित्यमधीयानः तोऽयं 
सच्धिदानन्दसुखी ॥ ६ ॥ 

दत्तत्रेयानुष्टुभममन्रः 

अनुष्टप्न्दो व्याख्याम्ये । सक्र मबुद्धिरिमानीत्डुच्यन्त-- 

दत्तात्रेय हर कृष्ण उन्मत्तानन्ददायक । 

दिगम्बर मृन वार पिशाच ज्ञानमागर ॥ 

इत्युपनिषत् । अनुष्टुप् छन्यः । मदाहिव ऋषिः । दत्तात्रया द्वता | 
दत्तात्रेयेति हृदये । हरे कृष्णति शीर्षे । उन्मत्तानन्दति रदिखायाम् । 

1 कृ--अ १. 
॥ -^ ए 
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दायक सन इति कवच । दिगम्बरति चश्चुषि। पिराचन्ञानप्रागरेत्यखे 
आचुष्टुमोऽयं मयाऽधीतः । अव्र्मजन्मदोषाश्च प्रणदयन्ति । सर्वो 
पकारी माक्षी भवति । य एवं वेदेत्युपनिषत् ॥ ७ ॥ 

अनुषटुमसुद्ररति--अनुष्टुविति । एतदनुष्टुममूटमन्त्रनपतः सर्वपापनिक््तो 
भूत्वा स्वाज्ञजनस्वपदप्रात्युपायदानेन सर्वोपक्रारी सन् स्वातिरिक्तममतो 
मोक्षी भवति । य एवं वेद स मुक्तो मवतीय्; | इत्युपनिषच्छब्द 
रव प्रथम ]खण्डपरिसमाध्य्थः ॥ ७ ॥ 

इति पूवैः [प्रथमः] खण्ड; 

दवितीयः खण्डः 

दत्तात्रेयमारामन्छः 

ओमिति व्याहरेत् । ॐ नमो मगवते दत्ताभ्रेयाय 
स्रणम्रपततुष्टाय महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने 
वात्रान्मत्तपिशाचवेषायेति महायो गिनेऽवधूतायेति अनसुयाऽऽनन्द्- 
वधनायात्रिपुत्रायेति सर्वकामफल्परदाय ओमिति व्याहरेत् । 
भववन्धमोचनायेति हमिति व्याहरत् । सकटविमूतिदायेति कोमिति 
व्याहरत् । साध्याकरषणायेति मौरिति व्याहरेत् । सर्वमनशकषोभणायेति 
श्रीमिति व्याहरेत् । महोमिति व्याहरेत् । चिरंजीविने वषडिति 



तृतीयः खण्डः १ & "4 

ष 

व्याहरत् । वीर वशीकुरु वोपडिति व्याहरन् । आकर्षयाकर्षय 

हमिति व्याहरत् । विद्वेषय व्रद्रषय फडिति व्याहरत् । उचाय्योचाय्य 

ठ ठति व्याहरत् | स्तम्भय स्तम्भय "ख खति व्याह्रत्। मारय मारय 

नमः मेपन्राय नमः मपन्नाय खाहा पोपय पोपय परमन्तपरयन्त- 

परतन्वांरिन्धि च्छिन्धि प्रहान्निवारय निवारय व्याधीनिवारय 

निवारय दुःखं हरय हरय दारिदरिचं विद्रावय विद्रावय दहं पोषय पोषय 

चित्तं तोषय तोपभ्य समवेमन्तमर्वयन्तसर्वेतन्वसर्वपटवस्ूपायति 

ॐ नमः रिवायेत्युपनिपत् ॥ 

माटमनुप्रकटनाधमत्तखण्डः आरभ्यते-- ओमिति | 

(0 

इति दवितीयः खण्डः 

तृतीयः खण्डः 

दत्तात्रेयविदयाफलम् 

य॒ एवं वद | अतृषप न्दः ¡ मदादिव ऋषिः । दत्तात्रयो 

दवता । ओमिति वीजम् । खाहेति शक्तिः । द्वामिति कीटकम् | 

सष्टमूरत्यष्टमन्ता वन्ति । यो नित्यमधीते श्वाय्वश्निपामादित्य- 

बरह्मविष्णुरुदरैः पूतो भवति । गायत्र्याः रातसदसं जप्ता भवति । 

` संखे--अ १, क. ` व्याधि नि 

° येति-अ १, मु. + स वा--अ, अ १, ° जक्त--मु. 
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महार्द्रशातमहत्रनापी मेत्रि । प्रणवायुतक्रोटिनप्तो भवति । 
दातपूतान् 'रातापरान् पुनाति । स पङ्क्तिपावनो भवति । त्ह्महत्याऽऽ- 
दिपातकररमक्तो भवति । गोहत्यादिपातकरर्मुक्तो मवनि। तुदापुरुषादिदनिः 
प्पापानतः पूलो भवति । अदोषपापान्सुक्तो भवति । ग्जमध्य- 
भक््यपाप्क्ता भवति । सर्वमन्लयोगपारीणो भवति । स॒ एव 
ब्राह्मणो मवति । तस्माच्छिप्ये भक्तं प्रतिगृह्णीयात् । मोऽनन्तफट- 
मश्वे । स जीवन्मुक्तो भवतीत्याह भगवान्नारायणो ब्रह्माणमित्युपनिषत् | 

वियाफटं प्रकटयिनुं तृतीयः खण्डः आरभ्यते--य इति । कि बहुना, 
स एव्र नाह्मणो व्रह्मनिष्रा जीवन्मुक्ता भवति । यस्मादेवं तस्मान् | यस्मात् 
दय त्रह्विद्या जीवन्मुक्तत्वहेतुः तस्मान् विदान् एतामुपनिषदं रासना शिष्यं 
खमजनरीटं भक्तं च प्रतिगृह्णीयान् प्रहयेत् | य एवं ग्रहीता प्राहयिता च 
सोऽनन्तफटं मोक्षमरतुते । आप्रार्धक्षयं स जीवन्मुक्तो भवतीति नारायणो 
मरह्माणं प्रयाहेयथः । इत्युपनिषच्छन्दः दत्तत्रेयोपनिषत्समान्यधैः | 

इति त्रतीयः खण्डः 

श्रावामुदेवन्द्ररिप्योपनिप्ह्रह्ययोगिना | 
दत्तत्रेयापनिषदो व्याख्यानं टिखितं ट्घु | 
दत्तविवा्रत्तिसङ्कया पञचपश्चारादीरिता ॥ 

इति श्रीमदीचादय्रोत्तरशतोपनिषच्छाख विवरणे एकोत्तरदातसङ्धापूरकं 
दत्तात्रेयोपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम् ॥ 

' शतोत्तरान्--अ २, क. ^ भन्त्याभ--अ, मु. अभक््याभ--अ १ , क. 



नारायणोपनिषत् 
सह नाक्वतु-इति शान्तिः 

परथमः खण्डः 

नारायणात् सव्रेचतनाचतनजन्म 

अथ पुरूषो इह वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सजयेति | 

नारायणान् प्राणो जायत मनः म्रन्द्रि्ाणि च खं वायु्यातिरापः 

परथिवी विश्वम्य धारिणी । नारायणाद्रह्या जायत । नारायणाद्ररो 

जायते । नारायणादिन्द्रो जायते । नारायणान् प्रनापतिः प्रजायत | 

नारायणाद्रादद्याद्त्या रद्रा वमवः सर्वाणि छन्दरमि नारायणार्दव 

समन्पयन्ते नारायणात् प्रवर्तन्त नारायणे प्ररीयन्त । एतंटग्वद- 

शिरोऽधीते ॥ 

माय्रानत्कायमग्विरं यद्राधायात्यपह्वम् । 

त्रिपाननारायणाण््यं तत् कव्यये स्वात्ममात्रतः ॥ 

अथ खलु नागयणोपनिपदः कृप्णयर्रवैदप्रविभक्तत्वेन वक्तव्यापोद्रानादिकं 

कटवल्ल्यादितुल्यं विज्ञेयम् । ऋगादिचुर्वदरिरोखूपेयं नारायणोपनिषत् 

गुरुरिष्यसंवादायाख्यायिका विना स्वेनव प्रवृत्तेति यत् तत् विदास्तुयथम् । 
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कथं प्रत्त्तेयसपनिषदिलयाकाङइ्क्षायामाह--अथेति ! सखाविधापदतत्का्यप्रणात् 
पुरुषः । यत्र सूरयो न रमन्ते तत् नरं स्वावि्रापदतत्कायजा्तं, तदेव नारं, तत् 
यत्र पयवस्यति तद्वि तस्यायनमधिकरणं नारायणरब्दाथः | यद्रा--नास्यरमपि 
यविद्यापदतत्कायजातमिति नारं अप्रहवात्मकं; तदपहवसिद्धं॑ यद्रूपं साऽयं 
नारायणः | हवा इति निपातो निष्प्रतियोगिकप्रसिद्धियोतको भवतः । यः एवं 
स्वमात्रमवरिप्यते सोऽयं अथं ग्वाज्ञटृष्टिप्रसक्तयनन्तरं मूावीजांरायोगतः 

हश्चरभावमाप्रन्न इ अकामयत कामितवान् । किमिति! प्रजाः सजय 

उत्पादयेयं इति । आदौ इईश्वगभावमाप्रननारायणान् मुख्यप्राणो दिरण्यगभों 
जायते | ततो मनः महत्त्वं सर्वेन्द्रियाणि च अहङ्ारतत्त्वात्मकानि । च- 

दब्दात् सत्वाद्ित्रिगुणं मनःश्रोत्रायन्तवाह्यकरणानि च जायन्ते । ततो 
नागयग्रात् खं वायुः ज्योतिगपः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी इति तन्मात्रभूतानि 
जायन्ते | ततः प्र्चीक्रतपचमहाभूतानि च । नारायणान् व्रह्मा चनुराननः 
सृष्टिकर्ता जायते । नारायणान् स्थितिकर्ता विष्णुर्जायते इयध्याहार्थम् , 
सष्टिसंहारक्राः सष्रवनुगेधेन स्थितिकनुरपि वक्तं उचितन्वात् | नारायणाद्दर 

सर्वोपसंहर्ताऽपि जायते । नारायणादिन्द्रो जायते त्रलोक्याधिपतिः मघवान् | 
नारायणात् जायत इति सर्वत्र अनुषज्यते | प्रजापतिः दक्षादिनवप्रजाप्रतयः, 

तथा मित्रादिद्रादशादियाः भवा्चेकादराश्द्राः घराद्यष्टो वसवः गायत्रयादि- 
सर्वाणि छन्दांसि च | स्वातिग्क्तितया यय् भाव्यं तत्तत् सर्वं नारायणादेव 
सयुत्पद्यते । मर्थि[स्थिति]काठे तस्मादेव स्वे स्वे वत्मनि प्रवतन्ते | एतत्सर्वाणि 
उक्तानुक्तानि नारायणे प्रीयन्ते} यतः एवं अतः खछातिरिक्तसवरिपाप- 
वादाधिकरणं नारायण एव, नागयणादतिरिक्तं न किंचिदस्ति छयत्न--““ ब्रह्मैवेदं 
सव", ^“ सत्तामात्रं हीदं सर्व", “ गद्यतिरिक्तमणुमात्रं न विदयते ?, इति 
श्रुतेः । यः एनरहग्वेदशिरोऽधीते स सर्वेश्वरो नारायणो भवति इति 
ऋवेदमस्तकामिप्रायः ॥ 

इति प्रथमः खण्डः 



द्विनीयः खण्डः १६९ 

दवितीयः खण्डः 
नारायणस्य सवत्मित्वम् 

अथ नित्या नारायणः | व्ह्या नारायणः । रिवश्च 
नारायणः । रकश नारायणः | क्राटश्च नारायणः । द्िश्च 
नारायणः । विदिराश्च नारायणः | ऊर्घ्वं च नारायणः | अधश्च 
नारायणः । अन्तबहिश्च नारायणः । नारायण एवेदं सर्वे यद्धं 
यच्च॒ भव्यम् । निप्कटङ्को निरञ्जना निषिकल्पो निराख्यातः शद्धो 
देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कथचित्। यएवंवदस 
विष्णुरव भवति स विष्णुरेव भवति । एतद्नुरवैदरिरोऽषीते ॥ 

कायकारणयारेकत्वामिप्रायेण शाघ्रता यद्यत् स्विकलिपितं तत्तत्कल्पना- 
हेत॒खाज्ञानापाये खयमेवतत् सर्य, खन्यतिरित्तः न विचिदस्ति, इति ज्ञानतमकाटं 
स्वयमेव अवराष्यत इति प्रकटनाय इदं यरचुर्वैदरिणः प्रवरत्तमियाह--अथेति | 
त्रग्वेददिर उक्तवा अथ यजुर्वददिर आरभ्यत । अथररब्दस्य आरंभाययोगात् 
स्वकार्यापिक्चया तन्िरूपितकारणभावारूढा नित्यो नारायणः बह्मा चतुराननोऽपि 
नारायणः कायमात्रस्य कारणानन्यत्वात् । रिवशयक्रादिग्रहणं निखिटचतन- 
वर्गोपक्षणाधम् । अचेतनकाछादिग्रहणं अव्यक्तादिस्थावरान्तापरक्षणाधम् | 
चेतनाचेतनप्रपओोऽयं नारायण एकेयशः । एवं चेतनाचेतनात्मकस्वाविदयापद- 
तत्कायजातान्तवहिरन्तराक् च नारायण एव । कि वहना--यदयत् भूतादि- 
काल्त्रयपरिच्छेयं तत् सवमिदं नारयण एव, तदतिरिक्तमणुमात्रे न विदयते 
इयथः । सकद्कसाञ्ञनसविकल्पाविदयापदतत्कारयावुकारित्वेन सकङ्कत्वादि 
स्यादियत आह--निष्कव्ङ्क इति । निष्कठङ्कः कटटद्कवत्स्वाविद्यापदस्थूलं- 
रायोगात् ; निगखनः अज्ञनाहतत्सृक्ष्मारायोगात् , निविकल्पः सवेविकल्प- 
हेतुतद्रीजारायोगात्, निराख्यातः आख्यासामान्ययोन्यधमात्रांशरायोगात् । 
प्रातिस्विकेन अराचतुटययागाभावेऽपि युगपत् तयोागात् अङ्युद्रता स्यादियत 

22 
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आह--शुद्ध इति । अशुद्राविधापदतत्कायापद्ववसिद्भत्वात् । तद्रूपेण किन 
दोतते इयत आह-द्व इति । स्वाज्ञानदूरामविद्योतमानोऽपि स्वज्ञदृष्टया 
स्वमात्रतया यातमानत्वात् । स्वज्ञादिदृष्टयपेक्षया बातना्ातनत्वेन अनेकता 
स्यादियत आह--एक इति । परमाथदृ्टया स्वङ्गस्वाज्गतदृष्टिविभातयोतनादयो- 

तनकटनापहवसिद्रात्मना नि्प्रतियोगिककदपत्वात् उक्तटक्षणटक्षितो नारायणः 
स्वमात्रमवदिप्यते । न हि तदतिरकेण कथ्िदपि द्वितीयोऽस्तीति | 
यः एवं यदुर्वेदरिगःप्रतिपादययनारायणयाधात्म्यं वेद् स विद्रान् वेदनसमकाटं 
विष्णुर्नारायणो निप्प्रतियागिकपगमात्मेव भवति इति यजुरवेदमस्तकामिप्रायः । 
आव्रत्तिादगर्था ॥ 

(० (> 

रत द्तायः खण्डः 

^ 

ततायः खण्डः 

नारायणाष्टाक्षरमन्रः 

ऽभमित्यग्रे व्याहरत् । नम इति पश्यात् । नारायणायेत्य- 

परिष्टात् । उनमित्येकाक्षरम् । नम इति द्रे अक्षरे । नारायणायेति 
पञ्चाक्षराणि । एतद्र नारायणास्या्टक्षरं पदम् । यो ह वै 
नारायणस्या्टक्षरं पदमध्येति अनपत्रुवः मर्वमायुरेति विन्दत 
प्राजापत्यं रायस्पोषं गोपत्यं ततोऽगृतत्वमश्चुते ततोऽखतत्वमश्रुत 
इति । एतत्सामवेदरिरोऽीते ॥ 

त्थंभूतनारायणयाथात्म्यज्ञानोपायत्वेन तदटक्षरम॒द्रय॒तत्परायणानां 
चित्तशद्धप्ाप्य्ञानद्रारा अमृतत्वं स्यादिति वक्तं एतत्सामवेदरिरः पङ्त्तमियाह 
--ममिति । ओमित्येतद् [देका क्षरं इयायष्टाक्षरद्रारः स्पष्टार्थः । यो ह वै 
नारायणस्यष्टाक्षरं॑पदमध्येति--यस्तु गुरमुखात् नारायणाष्टक्षरं गृहीत्वा 
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कामाकामधिया मन्तराछ्विधिना यथावत् पुरश्ग्णां कगेति । हवा इति निम्रातौ 
वुतस्ग्रतिप्रा्ताद्धयातको । सोभ्य मन्त्री यदि सकामस्तदा अनपनवः 
अपकौतिरदितः कौतिमान् सन् सवमायुरेति दीर्घायुप्मान् भवति राथस्पोषं 
धनपार्त्यं गोपत्यं सावभौमत्वं देहावसाने प्राजापत्यं पदं वह्मटोकं च 
विन्दते टमते । यदि मन्त्री निष्कामः स्यात् तदा ततः तदनुष्ानतः 
चित्तसुष्प्राप्यज्ञानद्वारा मु्यासरतत्वं विकरेकग्कवल्यं अदनुते । आवृत्तिः 
निस्संरायाथा । यः एवं एतत्सामवेदरिरोऽधीते सोऽपि ज्ञानी भूत्वा 
अमृ तत्वमेती्यधः ॥ 

इति त्रतीयः खण्डः 

© 

चतुथः खण्डः 

सारा यणप्रणवः 

प्रत्यगानन्दं व्रह्म पुरषं प्रणवस्वरूपम् | अक्रार उक्रारो मकार 

इति । तानकपा समभवत्तदेतदोमिति यमृक्तवा म॒च्यते योगी 

जन्मस्ारन्धनात् । ॐ नमो नारायणायेति मन्त्लोपारको 

वेकुण्ठभवन गमिष्यति । तदिदं पुण्डरीके वित्नानघनं तस्मात्तटिदाम- 

मात्रम् । ब्रह्मण्यो देवकोपुवो ब्रह्मण्या मध्रुसूढन ` इति । मवेभूतस्थ- 

मेकं वे नारायणं कारणपुरुपमकारणं परं ब्रह्मम् । एनदथर्वरिरोऽघीत ॥ 

अष्टाक्रीप्रतिपायं व्रह्म किमियाकांक्नायां सगुणनिगुणप्रणवाधरूपम् , तत्र 

सगुणप्रणवायमाना्रक्षयुपासनया तत्साक्यादिमुक्तिः, निगुणघ्रणवयाधात्म्य- 

ज्ञानतः तुरयतु्याप्तिश्च स्यात् इृत्येतदथप्रकटनाय अथवदिरः प्रढृत्तमियाह-- 

1 ^ ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युतः "` इल्यधिको मुद्रितकोरा. 
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प्रयगिति | कि तत्प्रणवयाथात्म्यं ? इ्यत्र स्वातिरिक्ताविद्यापदतत्का्प्राति- 

लोम्येन सचिदानन्दशखूपेण अतीति प्रयक्, प्रयव् यत्र पराग्मावसयपिन्षप्रयक्पर- 

विभगेक्यकट्नां विहाय निष्प्रतियागिकत्रह्ममात्रतया नन्ति तत् प्रयगानन्द, 

तन्मात्रतया उपवृंहणात् ब्रह्म; पुरुषं प्रणत्वात् ““प्रणमेवावङिष्यते ?' इति 

श्रुतेः । प्रयगानन्दं ब्रह्म पुरुषं इतिविरोषणविरिष्टं प्रणवस्वरूपं प्रणवयाथात्म्यं 

तुयतुयमियथः । तुतुयवाचकप्रणवः कलयवयव इयत आह--अकार उकारो 
मकार इति । स्थूटसूष्ष्मवीजाधमात्रादिना अकारादिश्वतुधां मिद्ते | अधमात्राऽपि 

त्रेधा मिद्यते ¡ आहय अकारायाः पञ्चदञमात्राविरिष्ाः } तानेकधा समभवत् 

इति यत् तदेतदोमिति व्रह्मणोऽमिधानम् | यं प्रणवं प्टुतमात्रतयोच्वायं योगी 

जन्मादिसंसारवन्धनान्मुच्यते सोऽयं ४ ॐ नमो नारायणाय ?` इति सगुण- 

प्रणवः । तजपगीखस्य फटमाह--ओमिति । उक्तटशक्षणटक्षितसगुणप्रण- 

वोपासको व्कुण्टमवनं गमिष्यति | यैकुण्ठमवनमित्युक्तं वेष्णवं स्थानं 
तदिदं खावियापदञरीरस्य हत्पुण्डरीकस्थानं अजडक्रियाज्ञानेच्छराक्तिसम्पत्या 

विज्ञानघन यस्मादेवं तस्मात् तदिदिव प्रकारामात्रम् | तदधिष्टाता परमेश्वरः 

कोटराः ! इयत  आह-- ब्रह्मण्य इति । सखातिगिक्तात्रह्मापहवसिद्ध॒वत्ह्म 

स्वमात्रमिति ये जानन्ति ते ब्राह्मणाः ब्ह्यविद्ररिष्ठाः त एव दैवं आत्मख्वरूपं 
यस्य॒ सोऽयं ब्रह्मण्यः | कोऽयं इन्यत्र ^° देवकी व्रह्मवि्यं या वेदेरुपगीयते °? 
इति श्रुतेः तस्यामाविभूतः प्रकारितो देवकीपुत्रः विदयवेद्यः परमात्मा | ब्रह्मण्यो 

मधुसूदनः इति मधुकटभसूदनो वा विष्णुः व्रह्ण्यः । इतिरराब्दः परमात्म- 
विष्ण्वोक्याथः । तद्रूपं किं परिच्छिन्नं नेयाह--स्वभूतस्थमिति । सर्वषु 
ब्रह्मादित्तम्वान्तमूतेषु प्रन्यक्त्वेन स्थितत्वात् । प्रतिभूतमपिश्चतः प्रयग्रूपस्य 
अनेकत्वं स्यादियत आह--एकमिति ! घटशरावादनुगतव्योमवत् प्रतिरारीरानु- 
स्यूतप्रयक्ततत्वस्थेकत्वात् । वराब्दोऽवधारणाधेः । उक्तटक्षणरक्षितं नारायण- 
चतन्यमेकमेवेयथः । खाज्ञदटिप्रसक्तकार्मप्रपश्चसत्तवे खष्टिः तं कारणपुरुषं 
मच्यते } परमाधदृष्टस्तु खाज्ञादिदृष्िप्रसक्तकायकारणकख्नापहवसिद्रं अकारणं 
परं नद्यो इति प्यति । णवं ददानसमकार विद्वान् निविरोषत्रहैव मवतीन्य- 
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€ रिरो 

थवेरिरोऽीते । सगुणव्रह्मोपासकस्य साटोक्यादिः पर, नि्गुणप्रणव- 

याथात्म्यार्थं तुयतुरीयं व्रह्म निप्प्रतियामिकल्मात्रमिति जानता विदेहकेवल्य- 
मिसधवदिरसोऽभिप्रायः ॥ 

विव्याऽघ्ययनफटम् 

प्रातरधीयानो राशिकृतं पपं नाहायति । सायमधीयानो 

दिवसकृतं पापं नादयति । तत्सायंप्रातरधीयानः पापोऽपापो 

मवति । माध्यदिनमादित्याभिमसुखोऽवीयानः पञ्चमहापातकोपपातक्रात् 

प्रमुच्यते । स्वैवेदपारायणपुण्यं लभत नारायणमाय॒ुन्यमवाप्रोति 

श्रीमन्नारायणमायुज्यमवाप्रोति य एवं वेद ॥ 

विरिष्म्रन्थपाठकस्य फठ्माह्--- प्रातरिति | प्रातःपस्ननो गचरिकरृतपाप- 

हानिः भवति । तथा सायाहपरठ्नात् दिवसकृतपापटहानिः । स्वयं पापक्रत्तमाऽपि 
क्राठ्द्रयपठनात् अपापो भवति । मध्याहसूर्यामिमुगख्यपठनात् पच्वमहापातकादि- 
विमुक्तिः । कृत्खवेदपारायणफटं सकरृनारायणोपनिषत्पारायरणता भवेत् । 
देहावसाने श्रीमनारायणसायुल्यमवाप्राति । य एवं वेद स्ताऽपि यथाक्तफटभाक् 

मवति । आव्रत्तिः निःसंजयार्था । इत्युपनिपच्छच्दौ प्रकतापनिपत्समान्यर्था ॥ 

इति चतुथः खण्डः 

श्रीवासुदेवेन्द्रिप्योपनिषद्रह्मयागिना | 

नागायणोपनिषदो व्याण््येयं टिग्िता मया | 

एतद्विवरणम्रन्था दशोत्तरशतं स्मृतः ॥ 

इति श्रीमदीरायशोत्तरदातोपनिप्रच्छाखविवरणे अष्टादशसङ्कयापूरकं 

नारायणापनिषद्धिवरणं संपूणम् ॥ 



चरसि ( ९ ( ९ 

नु र तु सिंहतापि पानषत् 
पू ©. (^ (^ 
वतापना 

प्रथमापनिषत् 

दान्तिपायः 

भद्र कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः । भद्रं परयेमाक्षमिर्यनचाः । 
स्म्रेरङस्ुष्टवाथसम्तनूमिः । व्यरोम ठेवहितं यदायुः । स्वस्ति न 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा; । स्वस्ति नस्तार्ध्यो 
अर्िनमिः। स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः रान्ति; ॥ 

यततुयादुागम्रपगभूमिस्थिरवरासनम् । 
प्रतियागिविनिमुक्ततुयतुयमहं महः ॥ 

ह॒ खट अथवण्वेदप्रविभक्तेयं व्रसिहतापनीयोपनिषत् सविरोषनिर्विरोष- 
त्रह्ममात्रगोचशतया विजयते । अस्याः स्वल्पग्रन्थतो विवरणमारभ्यते । अस्याः 
उपोद्धातादिकं मुण्डकादिवत् ऊह्यम् । देवतागणप्रापतिप्रश्चप्रतिवचनशूपेय- 
माख्यायिका सविरोषनिविरोषव्रह्विवास्तुयर्था । वियाद्रयोपसर्गप्रसमनाय इयं 
शान्तिः पज्यते--भद्र कर्णेभिरिति । श्रीदसिहोपासकाः देवाः वयं उपासक 
वाहुव्व्यात् कर्णेभिः इति वहवचनं करणैः भद्रं व्रसिहप्रतिपादक्वेदान्तजातं 
णुयाम श्रणुयास्म॒तदवगतिहेतुश्रवणं कुमः इयथः । केवट्श्रवणतः कि ! 
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श्यत आह-भद्र परयेमेति । नारत्तिहीयविदयाश्रवणनो पथाञाघ्रं यजत्रा 
-यानज्ञयजनदाला वयं अक्षभिः अक्निमिः करणैः नागसिहयं सकन्टं निप्कटं 
वा भद्र रूप पर्येम प्रर्यास्म | अल्पायुपः तत्सिद्धिः का ] स्यत आह 
स्थिररङ्ग (रातं | मावनावरेष्टयात् स्थिरेरङ्कः प्रणवसावि नन्याद्वनः अड्गमन्त 
वय नरसिह वुष्वांसः तनूभिः "याह व तृसिह" स्यादितनुमन्त्रः स्तुति 
कुवाणाः सन्तो देवध्यानहितं हतं न रगाददयुणावषएट आय् द प्रायुष्रं चिरजीविरत्यं 
नच्विरकाटभ्यानाहमायुः व्यम विराम | मन्टरबुद्रयनुप्रहाय पुनः प्रकागन्तेण पराध्यत-- स्वस्ति न इति । इन्द्रः त्रिछाकीपतिः वृद्धश्रवा बहत्कातिः नो 
अस्माक अग्वण्डाकारडृत्तिमन्मनः स्वस्यस्तु इन्यनुगृहणातु । विश्ववेदा सव्ञ 
पूषा नो अस्माकं त्रसिहस्मरणं स्वस्ति अविच्छिनं भवतु नुगृहातु | अच्छि अकुण्ठिता नेमिः गतिः यस्य सोऽयं अरिष्टिनिमिः तायः नो अस्माकं मनो 
प्रसिहतत्त्वैकतानं स्वस्ति स्य ।दन्यनुमृह्णातु | बृहस्पतिः नो अस्मां रणजाठं 
स्वस्ति दसिहपर्यवसन्नं दधातु ददातु अनुगृह्णातु इति मवेत्र योज्यम् | विदयाद्यापसगाध्यात्मिकादितापत्रयनिरसनाय इयं शान्तिः त्रिः पठ्चते--ॐ 
रान्तः चान्तः सान्तेति ॥ 

जगत्खष्टः प्रजापतिकाममूख्त्वम् 

आपो वा इदमासन् सलि्मेव । म प्रनापतिकः पुष्करपर्णे 

पमभवन् । तस्यान्तमनसि क्रामः समवर्तत इदं सूनेयमिति । 

तस्मायत् पुरुषो मनसाऽमिगच्छति तद्वाचा वदति तन् कर्मणा 

कामस्तदग्रे स॒मवतंतापि मनस रेतः परथमं यदामीत् । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हदि प्रतीप्या कवयो मनीषा | इति ॥ 

उपैनं तदुपनमति यत्कामो मवति य एवं वेद् ॥ १ । | 
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मन्वगाजस्य दुटभत्वप्रदर्नाय इतिहासमवतारयति--आपो बा इति | 

एतन्मन्तार्था ब्रहजावालापनिषदि वणित; | 

[स एव स्विति प्रयायनार्थ अत्र सयाज्यते-- 

पर्यकाटीना आपो वे प्रसिद्धा अनभिघ्यक्तनामरूपं इदं अवियाऽण्डं 
आसन सदिल्मेव । न हि तचख्ि्टिादतिरिक्तं किचिदस्ति । तत्र ब्रृह॒जावाख- 

मन्त्रा य: सोऽयं प्रजापतिः एकः पुष्करपर्णे नारायणनायिपद्चे समभवत् | 
तस्य प्रजापतेः अन्तः मनसि क्रामः समवतेत । किमिति ! इद् अनन्तकोटि- 
ब्रह्माण्डात्मक अविघयारण्डं स्रजेयमिति । यस्मात् अय जगत्सछष्टुकामो भवति 
तस्माद्यत्पुरुषः मनसा अन्तःकरणेन अभिगच्छनि निधिनोति यन्मनसि स्पृतं 
तद्वाचा वदति यद्राचोक्त तत् रारीरनिवत्यकर्मणा करोति | बाह्यणोक्तेरऽ्थं तदेषा 

भभ्यनु पश्चात् उक्ता | व््यमाणाविदाऽण्डद्रनेः अग्रे प्राक् अधिकत्वेन 
कामोऽमिटापः समवतेत । कामः क्र जातः इयत्र मनसोऽन्तःकरणस्य यत् 
रेतो वीय प्रथमे आसीत् स कामा भवतीति पूर्वेणान्वयः} न हि संकल्पातिरितं 
मनोऽस्तीति विचिन्त्यताम् , (काम जानामि ते शूपरं संकल्पात् किट जायसे 
इति स्मृतेः । सतः चक्चुप्रायप्रपचस्य वन्धुरिवोपकारकत्वात् कामो बन्धुः 
असति अचाक्चुपे ब्रह्मणि निरविन्दन् निःदोषं अगमन् कवयो मनसः ईष्ट इति 
मनीर् घीः तया मनीषा हृदि प्रतीप्या अवलोक्य ॥ | 

उप समीपे एनं कामिनं उपनमति प्रापराति यस्मिन् गृह्षेत्रादिविषये 
कामा यस्य स यत्कामो भवति य एव वेद ॥ १ ॥ 

सवंजगतः आनुष्टुभत्वम् 

म॒ तपोऽतप्यत । म तपम्तप्वा म खं मन्वराजं नारसिंह- 

मावुष्ममपदयत् । तेन वै सर्वमिदमसृनत यदिदं रिच । तस्मात् 

सवमायुष्टुभमित्याचक्षते यदिदं किंच । अष्टमो वा इमानि भूतानि 

जायन्ते । अयुषटुमा जातानि जीवन्ति । अष्टमं प्रयन्त्यभिपतं- 
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४ विरान्ति । तस्यैषा भवति । अचु्टुप््रथमा मवति । अचुष्टुुत्तमा 

भवति । वाग्वा अचुष्टुप् । वाचैव प्रयन्ति । वाचोचयन्ति । परमा वा 
एषा छन्दसां यद॒ष्टुबिति ॥ २ ॥ 

सोऽन्तमनसि सज्ञातकामः प्रजापतिः तपोऽतप्यत | केन प्रकारेण ? 
इदं सृजेयं इन्याखोचनमछुरुत । स तपस्तप्वा पर्याचनं कत्वा स प्रजापतिः 
एतं वक्ष्यमाणं सप्तकाटिमन्रगाजं नारसिंहं एसिहदेवन्वात् आलुषटभममपदयन् | 
तेन वे तेनैव सवैमिदं स्वाविदाप्रदतत्कायजातं असृजत | कि तन् सर्व! 
यदिदं किच यत्किचेद्ं अनन्तकोतिव्रह्माण्डात्मके विश्वं असृजन् । यस्मात् 
एतत् सर्वै अनुष्टूमा सृष्चवान् तस्मादिदं सवं आनुष्रुभमिलयाचक्षते कथयन्ति 
तदियत्ताविदः । यदिदं किचेति व्याख्यातम् । सवस्यानुष्टमत्वे कौ हेतुः ! 
इयत आह-- अनुष्टुभ इति । अनुष्रुमो वे द्रात्रिरदक्षगत् अभिनननिमित्तो- 
पादानात् सरवज्ञत्वादिटक्षणात् इमानि स्थावग्जदूगमानि भूतानि जायन्ते 
यथोक्तानुष्टुभा जातानि जीवन्ति प्राणान धारयन्ति अनुभ प्रयन्ति अनु 
सम्यक् प्रवेडां कुर्वन्ति । एवमस्तु, अनुष्टुभः मन्त्रगाजस्य किं आयातं ! इयत 
आह- तस्यैषा भवतीति । तस्य मन्त्रराजस्य एषा अभिधा अनुषरविति 
भवति । यद्रा-- तस्य अनुष्टुभः प्रकाशिका एषा वक्ष्यमाणा ऋक् भवति | 

इदानी अनुष्प्सा्नः स्वरानाह--अनुषटविति । अनुष्टुप्प्रथमा आययन्वरयुक्ता 
भवति । तथा अनुष्टुबुत्तमा अन्यखरयुक्ता भवति । खरवती बारवा अनुष्टुप | 
टोकिकादिराव्दशूपिण्या वाचैव प्रयन्ति सर्वाणि भूतानि स्थिनिनाद्रावाप्तुवन्ति 
तथा वाचा इच्छया उद्यन्ति उदयं गच्छन्ति । यस्मादेवं वाम्रुपिण्यनुषटुप 
तस्मात् नानागायत्रयादिछछन्दसां परमेषा अनुष्टुप । उतिरान्टो मन्त- 
समाप्यर्थः ॥ २ ॥ 

मन्तराजस्य पादचतुष्टयम् 

ससागरां सपर्वतां सपद्रीणं वसुन्धरां तत् माश्नः प्रथमं पादं 

जानीयात् । यक्षगन्धर्वाप्सरोगणसतेवितमन्तरिक्षं तत् सन्नो द्वितीयं 
93 
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पादं नानीयात् । वसुस्द्रादित्येः रै वेः सेवितं दिवं तत्साश्नस्तृतीयं 

पादं जानीयात् । 'बह्यखरूपं निरञ्जनं परमं व्योमकं तत्पाग्नश्चतुरथ 

पादं जानीयात् । यो जानीते सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥ ३ ॥ 

तर्मयजुःसामाथवाणश्चत्वारो वेदाः साङ्गाः सराखाश्चत्वारः 

पादा भवन्ति | ४ ॥ 

चतष्पादात्मकमन्तराजस्यायं पादमाह-ससागरामिति । ठ्वणादिसप्त- 

सागरसहिता ससागरां मेवादिपवैतकोटिसहिता सपवेतां जम्ब्वादिसप्रद्रीप- 

परिच्छिना वसुन्धरा भूटोकामिधा तत्साग्नो मन्तराजस्य अष्टाक्षरात्मकं प्रथमं 
पादं जानीयात् । कुवेरानुचराः यक्षाः, देवगायकाः गन्धवाः, घखर्वश्याः 
अप्सरसः, तद्विदि यक्षगन्धवप्सरोगणसेवितं अन्तरिक्षम् । अष्टौ वसवः 
एकाददा रद्राः द्राददा आदिलयाः तेः सर्वेः सेवितं दिवम् । सलयादिटक्षणन्रह्म- 
स्वरूपं स्वाज्ञदष्टिविकल्पितप्रपे ख्ञदृष्टया निर्न परमं निरतिरायं व्योमकं 

हदयाकारो कं मुखघमावम् । एवं चतुष्पादोपासनाफलठमेतत्-यः उपासकः एवं 
जानीते सोऽयं साटोक्यादिक्रममुक्तिद्राय मुख्यं अमृतत्वं च गच्छति 
सम्यञ्ज्ञानद्ररेयथः ॥ ३ ॥ अस्य ऋगादयोऽपि पादाः भवन्तीयाह- ऋगिति । 
शिक्षाऽऽदिषडङ्गसहिताः साङ्घाः आश्वकायनकाण्वतेत्तिरीयकोथुमाङ्गिरसाद्- 
सीयधिकरातोत्तरसहसरशाखासहिताः सशाखाः यथाक्रमेण चत्वारः पादाः 

भवन्ति ॥ 8 ॥ 

ऋषिच्छन्दोदेवतादिप्रनः 

करि ध्यानं कि देवतं कान्यङ्गानि कानि देवतानि कि छन्दः 

के ऋषिरिति ॥ ९ ॥ 

ऋषिच्छन्दोदैवताना मन्ता गतया श्रुतिः खयमेव प्रश्नमवतारयति-- 
किं ध्यानमिति | कि ध्याने चिन्तनं कि दैवतं को वा देवोऽस्य मन्त्राधिष्ठाता 
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काल्यङ्खानि अड्गमन्तराः कियन्तः कानि देवतानि मन्ताङ्गाधिषएरातृदंवतानि 
किं छन्दः केन छन्दसा युक्ताऽयं नन्व: क उरषिः मन्तद््टा कीदृदाः इत्येवं 

देवाः प्रश्नं चक्ररित्यूह्यम् , उत्तरत्र प्रचप्रतिवचनदरनात् ॥ ५ ॥ 

सपादाङ्गमन्तविव्याफलम् 

स॒ होवाच प्रनापतिः- स यो ह वै सावित्रप्याष्टाक्षरं पदं 

्रियाऽभिषिक्तं तत्साश्नोऽङ्गं वेद श्रिया हैवाभिषिच्यते । सवे वेदाः 

प्रणवादिकास्तं प्रणवं तत्सा्नोऽङ्धं वद् स त्रीन् छोकान् नयति । 

चतुरविरात्यक्चरा महारक्ष्मीर्यनुस्तत्साश्नोऽङ्गं वद स्त आयुयंशः- 

कीर्विज्ञनिश्वर्यवान् भवति । तस्मादिदं साङ्कं साम नानीयाद्यो जानीत 

सोऽसरतत्वं च गच्छति ॥ ६ ॥ 

प्रश्नोत्तरं ऋमेण प्रजापतिराह--स होवाचेति । मन्तराङ्गादीन् पश्वादि 

वक्षन् मन्तराजपादचतुष्टयाङ्गमन्त्रविदः फटमाह--स य इति । सयो हवै 

मन्त्राजानुष्ठानपसे यः कथित् मन्त्रराजाङ्गत्वेन चतुधौपनिषद्वियमानः 

सावित्रो ऽराक्षरस्तस्य ध्रणिरियाद्यं पदं मन्त्रराजसामगायकेन श्रिया अभिषिक्त 

्रीवीजपूर्वकं॑तत्साम्नोऽङ्गं वेद; वेदनफटं तु हस्यश्वहिगण्यध्रनघान्यरूपया 

श्रिया हैवाभिषिच्यते स्वेतः श्रियमाप्नोति । प्रणवस्य मन्ताजाङ्गत्वं विवक्षन् 

स्तोति- सबै इति । ऋष्वेदायाः सर्वे वेदाः प्रणवादिकाः सववेदानां 

प्रणवपूर्वकत्वात् “८यो वेदादौ खरः प्रोक्तः” इति श्रुतेः । तं प्रणवं तत्साम्नोऽङ्गं 
वेद सोऽयं प्रणवाङ्गवित् त्रीन् भूरादिखोकान् जयतति आधिष्ातृत्वेनाप्राति । 

चतुविरादयक्षरा महारक््मीः यजुः यजूरूपत्वेन चतुरो पनिषदि वक्ष्यमाणत्वात् 

तत्साश्नोऽङ्गं वेद स आयुयेदाःकीत्िज्ञानैश्येवान् मानुषेशव्यसंपनः सावभोमो 

भवति । तस्मादिदं दवात्रिरादश्षरं साङ्गं साम जानीयात् । यो जानीते इृ्यादि 

समानम् ॥ ६ ॥ 
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साङ्गसामविदयाया खीद्यु्रयोरनधिकारः 

सावित्रीं प्रणवं यनुदश््मीं खीदद्राय नेच्छन्ति । द्वा्चि- 
शदक्षरं॑साम॒ जानीयाद्यो जानीते सोऽगृतत्वं च गच्छति । 
सावित्री र्मी यजुः प्रणवं यदि जानीयात् खीडद्रः स मृतोऽधो 
गच्छति तत्मात् सवदा नाचष्टे यद्याचष्टे स॒ आचार्यस्तेनैव स 
मृतोऽधो गच्छति ॥ ७ ॥ 

अग्रतातः मथषटत्वात् साड्गसा्नः स्वाधिकारे प्राते छरीगुद्रयोरधिकारं 
व्यावतवात--साविच्रामिति । सन्तः सावित्रादिकं चियश्च गुद्रश्च सरीरा 
तस्म दातु नच्छन्त घ्ीदयुद्रयाः अनधिकारं मन्यन्ते | इत्यं स्री दरस्पु् 
त्रिदादश्चगं साम जानीयान् इन्यादि समानम् । व्रीयूद्रयोः आचार्याणा 

दातुमिच्छाऽमावऽपि येन केनचिदुपायेन च्ीयुद्राम्या एतत्साम यदि छब्धं 
तदा तार्तरापि मन्तगाजमहिप्ना कृतकृत्यौ स्याता इत्र रिष्याचाययोः अधःपतनमेव 
प्वारसाह ̀ सावत्रामिति । सावित्यादिकं खीशुद्रनातिः उपायान्तरेण यदि 
नानायात् वदनमन्रेण स तोऽधो गच्छति तयोः अत्रेवणिकत्वात् | यस्मादेवं 
तस्मान् सातनित्राक सवेदा सवापयपि नाचष्टे, न हि सदाचायेः कथयति | 
"चाचष्ट ॒तेदा च्रद्द्रगुरः सोऽयं अप्रकीतिभाक् व्याध्यादिना मृतः तत 
ऊना तका नस्कजातमनुभूय ततः सूकरादियोनि स्थावरभावं वा गच्छति ॥७ ॥ 

रोकवेदत्रह्मादिरूपेण सामध्यानम् 

पर होवाच प्रनापतिः--अर्िव देवा इदं सर्व विश्वा भूतानि 
चणा वा इन्द्रयाणि पदावोज्नमरृतं सम्राट् खराडिराट तत्सा्न 
“म पाद् नानायात् । ऋर्ग्यजुःपामाथरवरूपः सूर्योऽन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषस्तत्साम्नो द्वितीयं पादं जानीयात् । य ओषधीनां 
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प्रमुभवति ताराधिपतिः सोमस्तत्सा्नस्तृतीयं पादं जानीयात् । स 

ब्रह्मा स रिवः स हरिः सेन्द्रः मोऽ्षरः परमः खराट् तत्साश्नश्चतु 

पादं जानीयाद्यो जानीते सोऽग्रतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ 

तिष्ठत्वेतत्, कवि ध्यानं इन्ादि्रश्चात्तरं कि { इयत आह--स हति । 

भूटाकाधारत्वेन अभि प्रसिद्धः देवाः इन्द्रादयः विविधप्रययगम्यं इदं सर्व 
सवरब्दार्थं॒विश्रा विश्वानि सवाणि भूतानि प्राणाः पचवृ्यारूढाः वे प्रसिद्धाः 
करज्ञानमेदेन दरोन्न्धणि प्राम्यारण्यमेदेन पशवः अदनीयं अन्न देवोपमभाग्यं 
अम्रतं च विदोषक्ञानोापरमणटक्षणघ्वपि प्रज्ञात्मना सम्यक्र् राजत इति सम्राद् 
वाह्यसाघधनमनपेक्षय तजसात्मना स्वयमेव राजत इति स्वराट् कायकारणसंघात- 
मवष्टभ्य विश्वात्मना राजत इति विराट् तत्साम्नः प्रथम पादं जानीयात्। 

वेदचतुष्टयात्मनः ऋग्यजुस्सामाथवैणरूपः जमनगतित्वात् सूयः अन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषः, य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुपा इयत "` इन्यादि श्रुतेः 

तत्साम्नो द्वितीयं पादं जानीयात् । य ओषधीनां प्रभुभेवति ताराणां नक्षत्राणां 
अधिपतिः सोमश्चन्द्रः तत्ताश्नः तूर्तायं पादं जानीयात् । यो निगुणात्मा 

तरसिहः सोऽयं विधिरिवहरसन्द्रमेदात् स व्रह्मा स चिवः स दरिः सेन्द्रः 

सोऽक्षरः अविनारित्वात् स्वो्वष्टत्वात् परमः विराडादरीननपेश््य स्वेन पेण 
राजत इति स्वराट् तत्साम्नः चतुथं पादं इयादि समानम् ॥ ८ ॥ 

सप्तस्वरसामोद्धारः 

ठग प्रथमभ्याद्ये न्वटं द्वितीयस्याद्यं नसि तृतीयस्याद्यं 

मृत्यु चतुर्थस्याद्यं साम जानीयाद्यो जानीते माऽगृतत्वं च गच्छति | 

तस्मादिदं प्राम यत्र कुत्रचिन्नाचष्टे यदि दातुमपक्षते पुत्राय शुश्रुवे 

'दास्यत्यन्यम्मै गरिष्याय वेति स होवाच प्रजापतिः ॥ ९ ॥ 

" दास्यत्व--अ, अ१. `वा दिष्याय वा चेति-उ, उ१. शिष्याय वाच्ये्ति-ज, अ१. 
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टाक्वेदब्रह्मादिषूपेण सामध्यानसुक्त्वा अथेदानीं सप्तछवरं सामोद्धरति- 
उग्रमिति । उग्रमियन्षरनिर्दराः प्रथमपादस्याद्य आयन्तस्वरयुक्तत्वात् , ज्वल- 
मियक्षरनिर्देडाः द्वितीयपादस्यादच्य, बरसिमियक्षरनिर्देशः व्रतीयपादस्य आच्च, 
तथा सरत्युमिति चतुथेपादस्य आद्यं साम जानीयात् इयादि समानम् । 
यस्मादेतदतिगोप्यं तस्मादेतत् यत्र कुत्रापि न प्रकारयेत् । यदि प्रकारितुमिच्छा 
तदा पुत्राय शिष्याय वा प्रकाशयेत् इद्याह- तस्मादिति । इतिङब्दः 
आदयक्षरसामसमात्यथः ॥ ९ ॥ 

क्षीरोदा्णवसामोद्धारः 

क्षीरोदाणवशायिनं त्केरिं योगिध्येयं परमं पदं साम 
जानीयाद्यो जानीते सोऽगतत्वं च गच्छति ॥ १० ॥ 

इदानी मन्तरादिदेवतायाधात्म्यप्रकटनाय क्षीसोदार्णवसामो द्वार मृचं पठति 
--क्षीरोदेति । क्षीरोडाणेवशायिनं क्षीरसमुद्ररोषतल्पयोगासनारूढं ना चासौ 
केसरी चेति त्वंतत्पदाथलश््यम् । यद्वा--नरवपुषं सहास्यं व्याविद्धसंसारतत्कायिः 
योगिभिः ध्येय सवात्कृ्त्वेन यत् प्रदनीयं तत् परमं पदं यथासंप्रदायं साम 
जानीयात् । यो जानीते सोऽग्रतत्वं च गच्छति ॥ १०॥ 

परार्धान्त्यादिङ्ञानफलम् 

(^ ~ ¢ * * (क (8 ५ ५ वीरं प्रथमस्या्याधान्त्यं तंस द्वितीयस्या्या्षान्त्यं हंभी 

तृतीयस्याद्याधान्त्यं मृत्युं चतुर्थस्याचार्घान्त्यं साम॒ जानीयाद्यो 
जानीते सोऽखतत्वं च गच्छति । तस्मादिदं माम येन 
केनचिदाचायंमुखेन यो जानीते स तेनैव शरीरेण प्र॑सारान्छच्यते 

मोचयति मुसुश्चु्वति । "जपात्तेनैव शरीरेण देवतादर्शनं करोति 
* जपान्तेऽनेनेव--क. जपान्ते तेनैव--उ, उ १, 
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तस्मादिदमेव स॒ख्यद्रारं कटो नान्येषां मवति तस्मादिदं साङ्गं साम 

जानीयाद्यो जानीते मोऽग्रतत्वं च गच्छति ॥ ११॥ 

पदार्घान्यादिज्ञानफटमाह--वीरमिति । वीरमियश्चगनिरदञः प्रथमस्या- 
यया्धान्त्यं उक्ताक्षर्रयप्रथमार्धं अन्त्यं अन्यस्वरेण अनुटात्तस्वरेण युक्तं अवान्त्यं, 
परिरोषात् रिष्टं स्वरितस्वरयुक्तं तंस द्वितीयस्याद्याधान्त्य, दभी त्रतीय- 
स्यादार्धान्त्य मृत्युं चतुथस्यादयार्धान्त्यं साम जानीयात् इन्यादि समानम् । 
एतत्साम विरिष्टफटं यस्मादिवयाह--तस्मादिति । यन्मादेतत् साम पुरुषाध- 
साधकं तस्मादिदं साम येन केनविदाचायेमुखेन न त्वन्येन साधनान्तरेण 
यो जानीते सोऽयं आवचार्यमुखोदितसामन्ञानेनेव जन्मादिसंसागान्मुच्यते ] यदि 
पुरा स्वयं मुमुचुः तदा स्वयं मुक्तः सन् परानपि मोचयति नामराजोपदेशच्छेन 
मोचको भवतीयधः । ज्ञानफटमुक्तवा जपफस्माह--जपात्तेनेति । येन 

शरीरेण मन्तराजपुरश्चग्णं कृतं तेनैव अरीरेण देवतादशनं करोति जाग्रदव- 
स्थायामेव मगवन्तं साक्षात्करोति । यतः एवं अतः इदमेव तत्पद्प्रापकं 
मुख्यद्वारं अपिच अस्मिनेव जन्मनि देवतादरानं कलौ नान्येषां मन्तरगजसाम- 
प्राइ्मुखाना भवति । यतोऽस्मिनेव जन्मनि जागरणे देवतादङानं भवति अतः 

इदं साङ्गं साम जानीयान् मुसु्चुभवति ॥ ११ ॥ 

यनुर्वेदवाच्यनृसिहज्ञानफलम् 

ऋतं सत्यं परं त्रह्य पुरुषं नरकेसरिविग्रहं कृष्णपिङ्गलम् । 

उरध्वैरेतं विरूपाक्षं शंकरं नील्ोहितम् ॥ 

उमापतिः प्ुपतिः पिनाकी ह्यमितुतिः । 

ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतित्र्मणोऽधिपतिः॥ 

यो वै यनुवेदवाच्यस्तं हि साम नानीयाद्यो जानीने 

सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥ १२॥ 
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इदानीं पुनः देवताध्यानं विवश्चुः तत्साधनभूते ऋचो पठ्ति-- 

ऋतमिति । यदव्य भाविकर्मफटं तत् ऋतं काट्त्रयावाध्यं सत्यं 

सर्वोत्कषटं परं परिच्छेदत्रयातीतं त्रह्म रिरःपाण्यादिमन्तं पुरुषं नृकेसरिविग्रहं 
अधरर्ध्यतो नगसिहदेहं कण्नेत्रयोः कृष्णपिङ्ककं ङध्वेरेतं रेतसं विरूपाक्षं 
विषमाक्षं त्यक्चत्वात् खाराजप्राणिमुखकरत्वात् शंकरं करपादतटजिहयासु नीख- 

रोहितम्। यद्रा--कण्टे नीटं करादिषु रोहितं, अस्मिन् पक्षे कृष्णपिङ्गक्छम्(१)) 
एवं कृष्णपिङडगछनीट्रोहितदरीनात् चित्रवर्णो त्रसिहोऽवगम्यते । उमापतिः 
गिरिलापतित्वात् प्रञ्ूनां जीवानां पतित्वाति पष्ुपतिः पिनाको धनुः अस्यास्तीति 

पिनाकी । जाडइगिणः पिनाकित्यं कथं ? इत्र नरसिंहस्य सवदेवात्मकत्वात् 
उपपयते । अन एवायं अमितव्ुतिः कोदिसू्यसमयुतित्वात् । छोकिकवैदिकमेदेन 
सवेवियानामीशानः सववियावेयतया स्थातुं राक्तत्वात् । तथा सवभूतानां 
ईरः सवनियन्तृत्वात् । सत्रवियामूतेरितृत्वे हेतुः--त्रह्माऽधिपतिः 
सर्वात्मकत्वे सति सर्वोत्पादकत्वात् | न केवरं उत्पादकः कितु अधिपतिः 
स्वातिगिक्तसवमपिष्टाय पाटयितृन्वात् । ब्रह्मणः चतुराननादेरपि अधिपतिः 
चतुगाननादिमधिष्ठाय पाल्यितृन्वात् । णवं सुष्िस्थितिसंहरेषु सतन्त्रोऽयमियथः । 

यो ह वे यनुरवेदवाच्यो त्रसिहः तं ईदानाख्यं साम जानीयात् इयादि 

समानम् ॥ १२९ ॥ 

सामतेतीयावयतववेदनफलम् 

महा प्रथमान्ताषस्या्यं वैतो द्वितीयान्तार्ध॑स्याद्यं षणं 

तृतीयान्ताधस्याद्यं नमा चतु्थान्तार्षस्याद्यं साम जानीयाद्यो जानीति 

सोऽमृतत्वं च गच्छति । तस्मादिदं साम सचिदानन्दमयं परं ब्रह्म 

तमेवे विद्वानमृत इह मवति तस्मादिदं साङ्गं साम जानीयाद्यो जानीते 

सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥ १३ ॥ 
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सामतृतीयाव्रयववेदनप्ट्माह--महति । महेग्यक्षरनिर्दशः प्रथमान्तार्धा 
स्यान् । यदेतदुक्तमक्षरद्रयं तस्यादयोदात्तं खर जानीयात् इति रोषः । ण्वं द्वितीयादिषु 
व्याख्येयम् । एवं साम जानीयान् इन्यादि समानम् ॥ १३ ॥ 

मन््रराजसाममाहात्स्यम् 

१ [६ 1 (५ _ (न कश्च्न , एतन वे विश्वमिदमसृजन्त यद्विश्वमसृजन्त 

तस्माद्विश्चचनो विश्चमनानचु म्रनायत व्रह्मणः सलोकतां सार्हिां 

सायुज्यं यन्ति तस्मादिदं मङ्गं साम जानीयाद्यो जानीत मोऽमृत्वं 
च गच्छति ॥ १४ ॥ 

मन्तरानसान्ना माहात्म्यं कि › इयत जह--विश्रेति | विश्वं सृजन्तीति 

विश्वसृजो त्ह्मादयः एतेन वे मन्त्राजनान्ना विविधप्र्ययगम्यं विश्वमिदं 
असृजन्त उत्पादितवन्तः यद्यस्मात् विश्व असृनन्त तस्मान् विश्वसुजः 
विश्वज्ञानपाष्कल्यात इदं विश्वं एनान् विश्वसूजाऽनु प्रजायते प्रकर्षणेत्पद्यते 
ब्रह्मणो दिरण्यगभस्य नृसिहावनाःम्य सलोकतां समानलाकतां सार्टितां 

तादात्म्यं सायुञ्यं सयुग्भावं च यन्ति । इदं साङ्गं साम जानीयान् दयादि 

समानम् ॥ !४ ॥ 

प्रादचतुष्रयान्व्यस्वरद्रयं तज्ज्ञानफलठ च 

विष्णुं प्रथमान्त्यं मृखं द्वितीयान्त्यं भद्रं तृतीयान्त्यं म्यहं 

चतुथान्त्यं (माम जानीयाया नानीत मोऽमृतन्वं च गच्छति) 

योऽपो वेद यदिदं रि्ात्मनि ब्रह्मण्येवायुष्टमं जानीयाद्या नानीते 

मोऽमृतत्वं च गच्छति च्रीष्पपथोर्वा । य इहैव स्यातुमपकषते तम्मै 

' पुंसोर्वा--अ, अ १, उ. 
24 
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स्वर्यं ददाति । यत्र कुत्रापि म्रियते देहान्ते देवः परमं त्य 

तारकं व्याचष्टे येनासरावमरती भूत्वा सोऽग्रतत्वं च गच्छति ॥ १९ ॥ 

मन्तरराजपादचतुष्टयान्यश्वर्यतज्ज्ञानफटं चाह- विष्णुमिति । विष्णु- 
मियादक्षरनिरदेडः प्रथमान्त्यं प्रथमपादोक्तमक्षरं अन्यानुदात्तस्वरयुक्त प्रथमान्यम्। 
एवं द्वितीयादिपादेषं व्याख्येयम् । यः प्रसिद्धोऽसौ साग्रः पादरा उक्तः 
सवजगत्साक्चषी व्रसिहः वेद जानाति । कि तद्ययं तटस्थः ! इयत्र यदिदं किच 

यत्किचेदं चेतनाचेतनात्मकं तदसावियथः । मन्राजोपासकात्मनि ब्रह्यण्ये- 

वानुष्टुभं जानीयान् यो जानीत इति समानम् । ख्ीपुंसयोर्वा तज्ज्ञानादमूतत्व 
मवतीत्युक्या त्राह्मणादीना तज्ज्ञानताऽमृतत्वं मवतीति किं वक्तव्यम् | यः 

कश्चन इह टोक्रे यराःकीतिज्ञनिश्वर्यादिना स्थातुमपेक्षते तस्मे अयं मन्तराजः 
सर्वेर्य ददाति | कि तत्फटं जीवतः ? यत्र यत्र क्रुत्रापि यदि म्रियेत तदा 
तत्रैव देवस्तारकात्मा भगवान् दरसिहः परमं ब्रह्मतारकं व्याचष्टे तुर्योङ्ाराग्र- 
वियोतं त्रह्मप्रणवाख्यं कथयति । तारकत्वमेवोपपादयति-- येनेति । येन 

तारकोपदेरोन असावस्रतीभूत्वा जीवन्मुक्ता मृत्वा सोऽयं तारकव्रह्मवित् 
अम्तत्व च गच्छति ॥ १५९. ॥ 

एतद्वियामदहिमा 

तस्मादिदं साममध्यगं जपति तसादिदं स्तामाङ्ं प्रजापति- 

स्तसादिदिं सामाङ्गं प्रनापतियं एवं वेदेति महोपनिषत् । य एतां 

महोपनिषदं वेद् स कृतपुरश्चरणो महाविष्णुर्भवति महाविष्णुर्भवति ॥१६॥ 

यतो ज्ञानद्यून्यानामपि अन्ते ज्ञानं प्रयच्छति तत इदं क्षीरोदार्णवादि- 
सामजातं बुद्धौ निहितं तारकं प्रणवं वा यथासंप्रदायं साममध्यगं साम्नो मध्यमो 
मध्यखरः तस्मिन् गतं मध्यगं जपति जपेत् । यत इदं साममध्यगं जाप्यं 

तस्मात् इदं उक्तं वक्ष्यमाणं चाड्गजातं साम चाङ्गं चेति वा प्रजापतिः । 
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वाक्याभ्यास्तः सामाद्भारसमाघ्यधः । य एवं व्ररसिहाराधको वेद जानाति सोऽपि 

प्रनापत्तिमवतीति महोपनिषन् । य एतामुक्तलक्षणां महोपनिषदं वेद सोऽयं 
अच्ृतपुरश्वरणोऽपि कृतपुरश्ररणः सन्. महाविष्णुमत्रति । अभ्यासः 
प्रथमोपनिषत्समाध्यथः ॥ १६ ॥ 

इति प्रथमोपनिषन् 

द्वितीयोपनिषत् ने 

् 

नारसिहमन््रराजस्य संसारतारकत्वम् 

देवा ह वै र्त्योः पाप्मभ्यः मंमाराच्च "विभीयुः त 

प्रनापतिसुपाधावन् तेम्य एतं मन्वरानं नारपिहटमानुष्मं प्रायच्छन् 

तेन वै ते मृत्युमजयन् पाप्मानं चातरन् ममारं चातरन् तस्यो 

मृत्योः पाप्मभ्यः संमारा्च बिभीयात् म एतं मन्तरानमाचुष्टभं 

प्रतिगृह्णीयात् स मृत्युं “जयति म्र पाप्मानं तरति म संमारं तरति ॥१॥ 

यो जानीते साऽमृतत्वं च गच्छतीयसकृत् यदुक्तं नत् दर्दर 
आख्यायिकामवतास्यति--देवा इति । देवाः अग्रयादयः हवा इति स्मयमाणा 

मृत्योः मारकात् खाज्ञानात् पाप्मभ्यः दुःखहेतुम्यः घटीयन्त्रवत् उचावच- 
जननीजटरकूपगमनागमनलक्षणससाराच विभीयुः गदा सन्वन्ताः | ते देवाः 
परकृतानर्थवातनिब्रच्यर्धं॑खमभयत्रातारं प्रजापतिं गाच््रोक्तविधिना उपाधावन् 
तत्समीपं गतवन्तः । तेभ्यः स्वसमीपमागतेभ्यः मरृत्युपापसंसारमातमभ्यः एतं 

" बिमियुः--अ २, क.  तरति--अ, अ १,अ२; क, 
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मन्रराजं नारसिंहं आनुष्ुभं प्रायच्छत् दत्तवान् । तेन वे मन्राजेन ते 
प्राजापयाः देवाः स्रत्युमजयन् पाप्मानं चातरन् संसारं चातरन् सासारिक- 
सुखायसंस्पुष्टाः जीवन्मुक्ताः भवेयुस्यिथः । यस्मादेवं तस्मात् यो मुमृष्चुः 
देवतासंववत् मृत्योः पाप्मम्यः संसाराच्च जन्ममरणादिरक्षणतो विभीयात् 
सोऽयं मुनिः एतं उक्तटक्षणं आवुषटुमं प्रतिगृह्णीयात् गुरुमुखात् । ग्रहणमात्रतः 
स मृत्युं उक्तछक्षणं जयति स पाप्मान संसारं च तरति अतिक्रामति। 
प्रथमोपनिषदि प्रजापतेः मन्तद्रषटत्वेन ऋषित्वं सिद्धं अत्र पुनः देवाचायत्वेन 
टृटीकृतम् ॥ १ ॥ 

प्रणवपादार्ना सामपदतादात्म्यम् 

तम्य ह वै प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा प्रथिव्यकारः स ग्मि; 

ऋ्णवेदो ब्रह्मा वसवो गायत्री गार्हपत्यः सा प्रथमः पादो मवति | 

द्वितीयाजन्तरित्ं स उकारः स यज्ुमियनुरवैदो विष्णुः रुद्राचिष्टन्द- 

क्षिणाथिः सा द्वितीयः पादा मवति । तृतीया द्योः स मकारः प 

सामभिः सामवेदो द्रा आदित्या जगत्याहवनीयः सा तृतीयः पादो 

भवति । याञ्प्ानऽस्य चतुध्यंधेमाघ्रा मा सोमलोक ओंकारः 

माऽ्वणर्मनत्ररथ्ववेदः संवर्तकोऽपिर्मरुतो विराडकषिरभाखती स्मृता 
सा माश्नश्चतुथः पादो मवति ॥ २ ॥ 

कान्यडगानि कानि देवतानि कि छन्दः कः ऋषिः इति प्रश्नोत्तरं विवक्षुः 
प्रणवस्य मुख्याङ्गत्वात् प्रणवन्यापि सामपादतादात्म्येनाह - तस्येति | तस्य 
हवै स्वदाच््रप्रसिद्रत्वेन विद्रन्स्मयमाणस्य प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा प्रसिद्धा 
प्रथिन्यकारः अवर्णस्य प्रथिवीखूपत्वात् स ग्भः पाठवद्धैः मन्त्रैः ऋग्वेदः 
ऋचां समूहृरूपः ब्रह्मा प्रनापतिः अष्टौ वसवः चतुर्विरायक्षरविरिष्टगायज्नी 
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छन्दः गाहेपत्योऽग्निः सा आद्या मात्रा प्रथमः पादो मवति | द्वितीया मात्रा 
तु अन्तरिक्ष तन्य द्वितीयमात्रारूपत्वात् स उकारः स यज्ुभिः अविवक्षित- 
छन्दकः मन्त्रैः विरि यजुवेदः तद्राच्यो विष्णुः एकादङासंख्याकाः रद्राः 
एकाद्रावणसंख्याविरिष्टतरिष्पूछन्दः दक्षिणाभिः प्वंविरिष् सा उकारमात्रा 
द्वितीयः पादो मवति | त्रतीया त्विह मात्रा चौ: युलाकः तदात्मको मकार: 
गीतिप्रधानः सामभिः मन्त्रः सामवेदः तद्राच्यो रुद्रः दादश्ादिदयाश्च 
दादराक्षगा जगतीछन्दः आहवनीयश्च सा मकरमात्रा त्रतीयः पादो भवति | 
या त्रहमविदां प्रसिद्धा अस्य प्रणवस्य अवसाने चतुथ्यै्धमात्रा सा सोमलोक: 
प्रनापतिः अधमात्रायाः प्रथगुचारयितुमरक्यत्यात् सा मात्रा अथकेर्मन्नैः 
अथववेदः तद्वाच्यः संवतैकः काटभचिरः कतुमकतुमन्यधाकर्त खतन्तरेश्वरः 
विविधस्यधिष्ठाता एकोनपारद्रेदविचिष्ाः मर्तः दशाक्षरात्मकं विराट्छन्दः 
अथवणा नाम प्रसिद्धोऽपि; इयं च मात्रा भास्वती सवपिश्चया भाखगत्वात् सा 
उक्ताधमात्रा साश्नः प्रथमोपनिषदृक्तस्यासीदिति विषस्य (?)इदं पदं सर्वत्र 
संवध्यते । अधमात्राऽऽत्मकः चतुर्थः पादो मवति | पाद्चनुष्टयस्य 
चनुमात्रात्मकत्वमुक्त, मात्रापादयोरकत्वं श्रूयते ““ पादा मात्रा मात्राश्च वः ^ 
इति ॥ २ ॥ 

सान्न: अनुषप्त्वम् 

अष्टाक्षरः प्रथमः पादा मवत्यष्राक्षराच्रयः पादा भवन्त्येवं 

द्वातिरादक्षराणि संपयन्त दवात्रिशदक्षरा वा अनुषटु-भवत्यतुष्टुमा 
मवमिदं सृष्टम् ॥ ३ ॥ 

अष्टाक्षरः यरथमः पादा मवति तथा अष्टाक्षरा हि चयः पादाः एवं 
चनुरष्ठाक्षराणि मिचित्वा द्वाननिशद्क्षराणि संपद्यन्ते । द्वाररिशदक्षरा वे प्रसिद्धा 
अनुष्टुप् भवति यथाक्तानुरूभा मन्त्रलजेन नारनिहेन सर्वमिदं अविद्ापद- 
तत्कायजातं खष्टम् ॥ ३ ॥ 



१९० नरसिहतापिन्युपनिषत् 

सान्न: पचाज्गानि 

तम्य हैतम्य पञ्चाङ्धानि भवन्ति चत्वारः पादाश्चत्वायंङ्गानि 

भवन्ति सप्रणवं सर्वं पञ्चमं मवति हृदयाय नमः रिरस सखाहा 

शिखायै वषटू कवचाय हूं अशनाय फडिति प्रथमं प्रथमेन ग्युज्यत 

द्वितीयं द्वितीयेन तृतीयं त॒तीयेन चतुर्थं चतुर्थैन पश्चमे पञ्चमेन 

व्यतिषजति व्यतिषि[ष)]्ता वा इमे टोकरा; तसाद्यतिषि[ष]क्तान्य- 

ज्ञानि भवन्ति ॥ ४॥ 

तस्य हतस्य प्रसिद्रस्य साश्नः पच्वाङ्ानि भवन्ति| मन्तराजस्य 
चत्वारः पादाः चत्वायेड्धयनि भवन्ति | प्रणवेन सहितं सबं सप्रणवं 
मन्त्रराजख्वरूपं पच्वमं भवति । पाड गाना सवमन्त्रताधारणत्वं दरयति-- 
हृदयाय नमः इति, सवप्राणिहदयावमासकव्रयगर्थाय नमः | गिरोमन्त्रमाह-- 
शिरसे स्वाहेति | मवप्राण्युत्तमा(इगा)छडरतुयचरणाय खाज्ञानभस्मीकरण- 
पटम्रये ख्वाज्ञानाख्यं हविः जहामि स्वहियवंः । रिखामन्त्रमाह-- शिखायै 
वषडिति । खात्मदीप्तिः शिखा द्रसिहतनुः तस्य शिखायै वषट् मत्करणजातस्य 
तत्तादात्म्यं भूयादियथः । कवचमन्त्रमाई--कवचाय हुमिति । कवचवत् 
स्वभक्तत्राणनकराय मदरातिवर्ग प्रति इं इकारं कुर्विय्ः । इदानीमचल्रमन्त्रमाह-- 
अखखाय फडिति । मप्रतिहतरासनाख्राय अग्रतिहतकोपप्रसादाय तुभ्यं ये 
नमल्छुवन्ति तेषा चखाज्ञानतत्कार्यारातिवर्ग फट् फट् उतराटयोक्राटय । इति 
शब्दः प्ा़गपरिसिमात्यथः । हृदयादिमन्तपादाना कः संवन्धः इलयत्र हृदयाय 
नम इति प्रथमे मन्तरखपं प्रथमेन उम्रमियादिपादेन युज्यते संवध्यते | एवं 
सर्वेषु मन्तपादेषु याजनीयम् । द्वितीयाश्पदिरोमन्त्रं ज्यर्मियादिपादेन वरतीयं 
शिखामन्त्रेण ग्रसिहमिति पादेन चतुथ कव चमन्तरः मृत््वि्यादिपादेन पच्चमो- 

^ संयु-अ २, क. 
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ऽत्रमन्तः पञ्चमेन प्रणवेन उग्रमि्यादिनमाम्यहमियन्तेन मन्तराजेन व्यतिषजति 
विरोषातिरायाभ्यां संवघ्राति । एवं संबन्धे हेतुमाह--व्यतिषि[ष]क्ता इति । 
विरोषातिङायाभ्यां वे स्मयमाणाः भूरादयः इमे छोकाः मोगमूमयः । यस्मादेवं 
तस्मान् पादः व्यतिषि[ष]|क्तान्यङ्गानि भवन्ति ॥ ४ ॥ 

ओङ्कारस्य उभयतो न्यासविधिः 

मित्येतदक्षरमिदं सर्वै तस्मात् प्र्यक्षरमुमयत ओंकारे 
भवति । अक्षराणां न्याप्रम॒पदिरान्ति बरह्मवादिनः ॥ \ ॥ 

इदानीं मन्तराजाधासप्रणवं स्तौति- ओमित्येतदक्षरमिनि | ओमिति 
ब्रह्माभिधानं एतदश्चरं वर्णात्मके विविधप्रययगम्यं इदं चेतनाचतनात्मवं सर्वम् | 
८“ तद्यथा राङ्कुना सवागि पर्णानि संतृण्णानि ण्वमोङ्करिण सवां वाक् संतृण्णा 
इति श्रुतिप्रकटितोङ्कारस्य सवव्यापकत्वेन उकागादिहकारान्तं णकेके अक्षरं प्रति 
उभयतः आदाववसाने च ओङ्कारो भवति । द्रात्रिरादक्चर मन्त्रराज 

चतुऽषष्टयोङ्कारा भवन्ति । पदशो मन्त्रमुद्रतु प्रतिजानीत--अक्षगणां न्यास- 
मुपदिश्न्ति ब्रह्मवादिनः इति । न्यासं विन्यासमियथः ॥ ^ ॥ 

मच्रराजस्य पदशो ऽक्षरन्यासः 

तस्य इ वा उग्रं प्रथमं स्थानं जानीयाद्या जानीते 

मोऽमतत्वं च गच्छति वीरं द्वितीयं स्थानं महाविष्णं तृतीयं स्थानं 

न्वलन्तं चतुथ स्थानं मवतोमृखं प्ज्लमं स्यानं नृमिहं षष्ठ स्यानं 

भीषणं सप्तमं स्थानं भद्रमष्टमं स्थानं मृत्युमृत्युं नवमं स्थानं नमामि 

दशमं स्थानमहमेकादरं स्थानं जानीयाद्यो जानीत मोऽमृतत्वं 

च गच्छति ॥ ६ ॥ 
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हानी अक्षरन्यामः प्रदलञः उच्यते-- तस्येति । तस्य ह वे प्रसिद्ध- 

स्मर्यमाणस्य उयमिति पद्िर्देलः प्रथमं स्थानं प्रथम पदं जानीयात् इयादि 

समानम् । वीरमियादिरिष्टपदेषु एवमेव योजनीयम् । अहं एकादरां स्थानं 
जानीयात् यो जानीते छ्याुक्ताथम् ॥ ६ ॥ 

मन््रराजस्यानुष्टप्त्वोपपत्तिः 

एकादरापदा वा अनुषट़मवत्यवुष्टुभमा सवमिदं सष्टमवष्टुमा 

मर्वमिदमृपमरहतं तसात् मवमालु्ुमं जानीयाद्यो जानीते मोऽमृतत्वं 

च गच्छति ॥ ७ ॥ 

इदानीमस्य मन्त्रस्यानुषपछन्दस्त्वं उपप्रनमिपाह--णएकादरोति | एकादरा- 

पदान्यस्येति एकादशपदा वे प्रसिद्धा अवुष्ुप् मवति अनुभा सवैमिदं सष 
उपसंद्रतं च । यस्मादेवं तस्मान् सव आ।वुष्टुभ जानीयान् इयादि समानम् ॥ ७॥ 

उग्रपदार्थनिर्वचनम् 

देवा ह वे प्रनापतिमनत्रवन्--अथ कसादुच्यत उग्रमिति । 

स॒ होवाच प्रनापतिः--यस्रात् स्रमहिश्ना सवान् रोक्रान् सर्वान् 

देवान् सरवानात्मन सर्वाणि भूतान्युद्ुह्ञाल्यनसखं सृनति विनति 

वासयत्युद्राह्यत उद्रह्यते | 

स्तुहि श्रुतं गतंसदं युवानं मृगं न भीममुपहत्वुममरम् । 

मृडा जरतरि "मिह स्तवानो अन्यं ते असननिवपन्तु सेनाः ॥ 

तस्मादुच्यत उग्रमिति ॥ ८ ॥ 

‡ दु्राह्मत उदगृ--अ, अ १,अ २, क; उ, ˆ श्रम 
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उक्तपदवेरायार्थं देवपरश्रमवतास्यति- देवा इति । देवा ह वे प्रजापति- मत्ुवन् इति व्याख्यातम् । कथं ? अथ प्च्छामस्त्वां कस्मादयं भगवान् उम्रपदेनोच्यत इति । एवं दैवे पृष्ठः स होवाच प्रजापतिः | किमुक्तवानियत्र 

यस्मात स्वमहिम्ना सवान् लोकान् देवान अघ्यादीन् सर्वानि सवानात्मनो जवान् सवाणि चेतनाचेतनात्मकानि भूतानि उद्हाति खयं सवोध्यः 
भतार भूत्वा सवान् स्वीकरोति । उक्तार्थं स्वयमेव व्याकराति--अजसं 
स्नात विसृजति वासयतीति कल्पादौ कल्पमध्ये कल्पान्ते च उत्पादयति 
पाटयति उपसंहरति सर्वेषु ठोकेषु निवासं कारयति । उदूग्राह्यते ग्वभक्तक्रत- 
भक्ययुरोधेन तादात्म्येन स्वीक्रियते | ् राह्मणोक्तर्थ ऋगप्याह-- स्तुहीति । हे 
वज्ञि ठक, त्वं श्वाज्ञाननिरसनाय वक््यमाणविङेषणविरिष्टे देवं स्तुहि प्वात्मतया 
त्त कुर । श्रुत दरिकमुग्वात् कगप्रथमागनम् | विं तत् परोभ्नं : गतसदं 
दयगत कूपाकरे सीदति निष्टतीनि ग्मसत् तं गतनदं युवान सदा 

सत्रात्तषाडङव्षे सग न मृगवत्पुरुषं मीम भयानकं दष्राकरा्व नत्वात् 
टरवकारापुप्रमुलामुगन्त्रनूतणतो ब्रन्तं संहारकाले ग्वागतिवर्म विशं वा 
तत्तु उपसहदं अवताण उग्र स्वावदोषतया सर्वमु ग्रसन्तं मृडा मृं स्मृतित 

उल सवस्य जरित्रे नगणङीटाय का्परत्मने नमोऽस्तु ह सिह स्तवान 
स्ठुवानाहं त अन्य अतिरिक्तं न मे मातु नते तव नरसिदस्य अन्यं अस्म- 
स्तक्रररात् वागु दिक्षु पटायनु अन्मत् अस्मत्तः नशिरःकरपादायवयवानि 
सवाञु [दल्लु नित्रपन्तु राल्याद्वितीजमिव मूमो प्रक्षिपन्नु | के ते! 
ˆ चगजतुरगपदात्यः सनाः त्वदूभ्रयाः | त्वत्सपयाप्रतिक्रूखान्यङ्गानि निवप- 
4 _ प्वत्तपयारनुकूटानि पररिपान्यन्त्विन्यथः | यम्मादेवं तस्मादुच्यत 
उग्रामति ॥ ८ ॥ 

वीरपदार्थनिर्वचनम् 

अथ कस्मादुच्यते वीरमिति । यस्मात् खमहिस्ना सर्वान् 
दक्रन् सत्राच् दवान् सवानात्मनः मवाणि मूतानि विरमति 

2 
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विरामयत्यजघं खनति विदघजति वासयति । यतो वीरः कर्मण्यः 

पुदक्षो युक्तय्रावा जायते देवकामः । तस्मादुच्यते वीरमिति ॥ ९ ॥ 

उग्रदाव्ट्वत् वीरपदं व्याच््ै--अथेति । अथ कस्मादुच्यते इति सर्वत्र 
समानम् । यस्मादिति च समानम् । विरमति अन्त्म्यादिरूपेण रमणं करो- 
ति। विरामयति विविधभूतजातं विविघमभूतजातिः रति कारयति । विरमतिराब्दाथ- 
माह--अजसखरमियादि | व्याख्यातम् । स्वोक्ताथं मन्त्रोऽप्यनुवदति -- यत इति । 
यतः यस्मात् अयं विविधरतिहेतुः सर्वकर्मणि प्रवीणत्वात् कमेण्यः अत एव 
सुदक्षः शोभनकीशररत्वात् युक्ता नियुता प्रावाणोऽस्थिप्रदेडा यस्य सोऽयं 
युक्तमावा घछवाध्रीनरारीरेन्द्रियादियुत इयथः | जायते उत्पद्यते देवानां विषये 
कामोऽनुग्रहो यस्य सः देवकामः । तस्मादुच्यते वीरमिति ॥ ९ ॥ 

विष्णुपदा्थनिर्वचनम् 

अथ कसादुच्यते महाविष्णुमिति । यस्मात् खमरि्ना 

सर्वान् रोकान् सर्वान् देवान् सर्वानात्मनः सर्वाणि भूतानि व्याप्नोति 
व्यापयति सखेदो यथा पलचफिण्डं शान्तमूलमोतं प्रोतमजुव्याप्ं 

व्यतिषिक्तो व्याप्यते व्यापयते | 

यसा्न जातः परो अन्यो अस्तिय आविवेद्ठा मुवनानि विश्वा | 

प्रनापतिः प्रनया संविदानः त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडरीम् ॥ 

तसादुच्यते महाविष्णुमिति ॥ १० ॥ 

विष्णुपदं व्याकरोति--अथेति । व्याप्नोति अन्तर्याम्यात्मना सर्वत्र 
व्याप्ति कुरुते स्वोपासकेः व्यापयति खज्ञानत उप्रासकानां व्याप्ति कारयति । 
व्यातावयं शृष्टान्तः-- यथा सरह: शान्तमूरं परुर्पिण्डं मांसपिण्ड ओतप्रोतं 
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प्राक्प्रयगुदग्दक्िणत अनुप्राप्तं तेन मांसपिण्डेन व्यतिषिक्तः संवद्धः व्याप्यते 
व्याप्राति तेन व्यापयते व्यापयति खछवाव्येः व्याप्ति कारयति | उक्ता 
मन्त्राऽप्याच्ै--यस्मादिति । यस्मात् जातः परोऽन्य: सखातिरकेण नास्ति 
यः परमेश्वरा विश्वा विश्वानि तदन्तगतचतुदशमुषनानि च विश्वविराडोत्रादि- 
रूपेण आविवदय प्रविष्टवान् स प्रजापतिः सनत्कुमारनारदादिप्रजया एतं 
स्वातिरिक्तप्रपञ्चं नास्तीति सविदानः जानीयात् अग्यादियचन्दशू्पेण चीणि 

ज्योतीषि सचते उत्पादयति । न केवरं न्योतीषि, कितु स प्रजापतिः 

षोडशीं प्राणादिनामान्तकटाजातमप्युत्पादितवान् । यस्मादेवं तस्मादुच्यते 
हाविष्णुमिति ॥ १०॥ 

ज्वरत्पदार्थनिर्वचनम् 

अथ कसादुच्यत ज्वलन्तमिति । यसत् खमदिख्ना सर्वान् 

लोकान् सर्वान् दवान् सर्वानात्मनः सर्वाणि भूतानि खतजनमा 

ज्वलति ज्वाख्यति ज्वाल्यते ज्वालयते । मविना प्रसविता दीप्तो 

दीपयन् दीप्यमानः ज्वलन् ज्वलिता तपन् वितपन् संतपन् 

रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः । तसादुच्यत 

ज्वलन्तमिति ॥ ११॥ 

ज्वटन्तमिति पदं व्याच्र--अथति | स्वतेजसा प्रयक्प्रकाशामिनपर- 

परकारोन ज्वरति दीप्यते अन्तर्याम्यात्मना ज्बाख्यति विहिताविहितप्रतरत्तिनिवत्ती 
प्रकारायति स्वतेजसा दिरण्यकरिपुप्र्रतीन् ज्वाल्यते स्वाज्ञानतत्कार्यन्धनं 

स्वज्ञानिमिः ज्वाख्यते । स्वोक्ताधप्रकाशकाऽयं भन्त्रः-- सविता जगत्पर्तवितृ- 

त्वात् प्रसविता तज्ञनको बीजात्मा दीप्र: स्वेन रूपेणेयथः दीपयन् स्वातिरि्त 

तत्संवन्धं विना स्वयं दीप्यमानः मूहाघरारा्रिरूपेण ज्वलन् योगिरूपेण 

ज्वलिता ज्वटनकतां स्वभक्तपापं तपन् सामान्यतः वितपन् व्िरौषेण तापं 
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कुवन् संतपन् सम्यक् निःरष तपन् भस्म कुवन रोचनः प्रकाङनः रोचमानः 

प्रकारं कुवाणः शमन" समीर्चानः शोभमानः जोभा कुवाणः कल्याणः 
मड़गलरूपः | तस्मादुच्यते ज्वलन्तमिति ॥ ११ ॥ 

सर्व॑तोमुखपदा्थ॑निर्वचनम् 
(त अथ कस्मादुच्यते सवैतोमुखमिति । यसात् खमहिन्ना सर्वान् 

रो शान् र्वान् देवान् सर्वानात्मनः सर्वाणि भूतानि सयमनिन्द्रियोऽपि 

सवैतः परयति सवत श्रृणोति मवतो गच्छति सर्वत आदत्ते सर्वगः 

सवेगतम्िष्ठति । 

एकः पुरस्ताद्य इदं वभूव यता तभूव भुवनस्य गोपाः | 

यमप्येति भुवनं सरांपराये नमामि तमहं सर्वतोरुखमिति ॥ 

तस्मादुच्यते सवैतोमुखमिति ॥ १२ ॥ 

सवतामुखपटं व्याच्छ--अथति। विराटृूपेण सवेताम॒खं निरिन्द्रियोऽपि 
्ञानकरमन्द्रियविरन्ोऽपि सवेतो रूपाणि पदयति तथा सवैतः जब्दजातं श्रणोति | 
दिष्ठन्नानेन्द्रियेन्द्रियाधानासुपलक्षणमेतत्। तथा सवतो गच्छति स्वेत आदत्ते 
पादपाणिव्यापारवान् भवति| पादादिग्रहणं शिष्टकरमन्द्ियो पलक्षणाधेम् , “पर्यय- 
चक्षुः स श्रुणायकणः', ^“ अपाणिपादा जवनो ग्रहीता ??, इलयादिमन्त्रवर्णात् । 
तथाऽन्तःकरणाभावेऽपि तक्यापारमाह--सवेग इति । स्वं गच्छति जानातीति 
स्ेगः । किं बहना, सवगतः विमुत्वात् सर्वा दिक्चु सरूपेण तिष्ठति | 
इन्यर्थं मन्त्रमाह-- एक इति । सजातीयादिभेदत्रपतैरल्पात् आत्मेक एवेय्थः | 
सोऽयं जगदुत्पत्तेः पुरस्तान् प्रवस्मिन् काके विविधप्रययखूपं विश्वं अनभिव्यक्त- 
तया बभूव जगदरात्मका वभूव संजातः भुवनस्य सचराचरस्य जगतः गोपाः 
गाप्ता विष्णोः स्थितिकारणत्वात् यमेक जगदात्मानं अप्येति द्यं गच्छति 
सुवनं चतनाचेतनात्मकं विश्वं साम्पराये पररकि विनाङकाठे ख्यं गच्छतीति 
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पर्ण संबन्धः तमहं नमामि नमस्करोमि | इतिदरव्दा मन्त्रसमाप्यर्ः | तस्मादुच्यते सवेतोमुखमिति ॥ १२ ॥ 

तरसिहपदार्थनिर्वचनम् 

अथ कस्मादुच्यत नृरतिहमिति । यसात् सर्वेषां भूतानां ना 
वीयतमः श्रेष्ठतमश्च सिह बरीर्यतमः श्रेष्ठतमश्च तसाननृसिह आसीत् 
परमश्वरा नगद्धितं वा एतद्रपं यदक्षरं भवति । 

प्रतद्विष्णुः सवते वीर्याय मगो न भीमः कुचरो गरिष्ठाः । 
यस्यास्षु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा | 

तस्मादुच्यते नृपिहमिति ॥ १३ ॥ 

द तह पदाथमाह---अथति । सर्वेषां भूतानां ना पुरुषः अतिरयेन 
वितमः श्रष्ठेतमन्च यथा मवति तथा सिंहः केसरी वीर्यतमः श्रेष्ठतमश्च अयं 
चाभवतत्मिकः । यस्मादवं तस्मान् नाचा्नौ सिहयरेति चरसि आसीन् 
परमश्नरा नियन्ता जगाद्धतं वा एतद्रपं नरसिहाख्यं श्षरसंवन पाभावात् यदक्षरं 
भवाति । उक्तऽ मन्त्रमवतारयति-- प्रतद्विष्णुः स्तवत इति । दृसिहापासको 
व््यमाग्रप्रकारेण दृसिहं प्रकर्षण स्तवते स्तुति करोति | स्तुलयः कोदृराः ! 
रयत या जगजन्मत्त्यितिमङ्गहेतुः सः विष्णुः व्यापनङीटः | किमर्भ अयं 
भक्तः स्तूयते! वीयाय लाज्ञाननिरसनार्थे मृगो न पुरुषसिहः भीम 
स्वामक्तमाषणाकरतित्वात् को प्रथिष्युपलक्षितस्वाविदयापदतत्कार्ये विश्वविगडात्रादि- 
ण॒ चस्तात चरः गरिष्ठाः गरिष्ठः सर्वेत्करषटन्वात् यस्य विष्णो 
त्रिविक्रमस्य उर्षु त्रिसंख्यकेषु॑ विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति- कानि) 
तखादसलयटाकान्तानि सुवनानि विश्वा विश्वानि अनन्तकाटिबह्माण्डानि 

आकतया क्षिय निवास वरिनारं वा गच्छन्ति | तस्मादुच्यते 
यृसिहमिति ॥ १३ ॥ 



१९८ नरृसिहतापिन्युपनिषत् 

मीषणपदार्थनिर्वचनम् 

अथ क्रसादुच्यत भीषणमिति । यसाद्धीषणं यत्य सूप 

रा मर ढोकाः सरव ण्ेवाः सर्वाणि भूतानि मीत्या पटायन्ते स्वयं 

यतः कुतश्च न बिभेति । 

भीषाऽसाद्रातः प्रवते भीषोदेति सूयः । 

भीषाऽसादिश्वनद्रश्च मृत्युधायतिं पश्चम इति ॥ 

तस्मादुच्यते भीषणमिति ॥ १४ ॥ 

मीषणपदाधमाह--अथेति । यस्य सृसिहस्य सर्वेन्द्रियकेगरमश्रुराम- 

वूपादिदवरेषु वहि वमन्तं असुरराडान्त्रमाखाटामहषसज्ञातवीरद्रहासवधिरीकरत- 

विश्वं यद्रूपं चरा सरै लोकाः सवे ब्रह्मादयो देवाः सवाणि भूतानि मां अथं 

निःरोषं मक्षतीति मीया सवासु दिश्चु पल्ययन्ते स्वयं भीषणो दरसिहो यत 

कतश्िन्न विभेति | उक्तं मन्त्रमाचर--भीषेति | अस्मात् नरसिहात् भीषा 

मीया वातः पवते तथा प्रयहं प्राततःकाटे भीषोदेति सूयः सवप्राणिवहिःप्राण 
भीषाऽस्मादभिश्चेन्द्रच तदाज्ञाऽनुवतीं मवति | सवहराऽपि मृत्युः तच्छास्न- 
मप्रमादं अनुवरतते घछवाज्घप्तकर्थं धावति पच्वमः पञ्चसंख्याप्रूरकः । इति 
मन्त्रसमाप्तो । तस्मादुच्यते भीषणमिति ॥ ६४ ॥ 

भद्रपदाथनि्वचनम् 

अथ कस्मादुच्यते भद्रमिति । यस्मात् खयं भद्रो भूत्वा 

प्सर्वदा मद्रं ददाति । रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः । 

भद्रं कर्णेभिः श्रणयाम देवाः भद्रं पदयेमा्चमिर्यनत्राः । 
परैरङ्धे ४ (~. न ४ क 

स्थिरैरङधत्तुष्टवा“सस्तनूमिर्व्यरोम देवहितं यदायुः ॥ 

तस्मादुच्यत भद्रमिति ॥ १९ ॥ 

* वेदाः--उ, ° सर्वतो-- अ, अ १. 



पूर्वतापिन्यां द्वितीयोपनिषत् १९९ 

मद्रपदाथमाह--अथेति । त्रसिहः स्वयं प्रहछद्रादिभक्तानां भद्रौ 

दिव्यमड्गच्षूपो भूत्वा सवेदा नित्यं स्वानन्यभक्तेम्यः मद्रं स्वमात्रावदोपष- 

टक्षणपरममङ्ग्टं करवल्यं ददाति । उक्ताधप्रकाञकाऽयं मन्त्रः--गोचन 
दयादिः व्याख्यातम् ॥ १५. ॥ 

मृत्युखत्युपदा्थनिवचनम् 

अथ कसादुच्यते मृत्युमृत्युमिति । यम्मात् खमहिम्ना ख- 

भक्तानां स्मृत एव मृत्युमपमृत्युं च मारयति । 

य॒ आत्मदा कच्दा यन्य विश्र उपासत प्ररिषं यम्य द्वाः | 

यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कम्म देवाय हविषा विधेम ॥ 

तस्मादुच्यते मृत्युमृत्युमिति ॥ ?; ॥ 

मृत्युमृत्युपदाशमाह --अथेति । यस्मान् स्वमदिश्ना स्वभक्छनां 

माण्डयप्रभरतीनां स्मृत एव स्सरणमत्रेण नतु प्रूनाऽऽदिसापेन्षः मृत्युः 

अवसानकाव्प्रतीक्षः तं अपमृत्युः अकस्मादागता निवतनीयश्च तमपि चकारात् 

नानाव्याधिमपि मारयति } उक्तार्थावमासकोाऽयं मन्त्रः--यः प्रसिद्धा मृत्युमृत्युः 

नरसिंहः भक्तेभ्यः खात्मानं ददातीति आत्मदाः स्वानन्यभक्तकरणम्रामस्य 

न्वाराधनानुरूपवटं प्रयच्छतीति वख्डाः यस्य॒ आत्मवक्दम्य मृन्युमृत्योः 

स्व्रह्पं चिश्रे सवै देवाः उपासने अनवरतमुपासनं कुतरत प्ररिषं आशिषः 

मारीरवादं करणग्रामप्रतादं यस्य देवाः इन्द्रादयः स्व्जासनानुवरतिनः यस्य प्ररि 

पमुपासत इये; । यस्य मरत्युमृ्योः छायेवाविनामावेन वनमानं अगतं 

देवोपजीवनं मोक्षस्वरूपं वा भक्तानां यः प्रयच्छति कस्मा एकस्म प्रयगमिन- 

परमात्मने देवाय स्वयं प्रकारामात्राय स्वाराधनयोम्यदविषा विधेम विधास्म 

तपर्या करवाम । तस्मादुच्यते मृत्युमत्युमिति ॥ १६ ॥ 



२०० नृसिंहतापिन्युपनिषत् 

नमामिपदाथंनिवंचनम् 

मथ करादुच्यते नमामीति । यस्माद्यं वे देवा नमन्ति 

मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च । 

प्रनूनं बह्मणस्पतिमंन्तं वदत्युक्थ्यम् । 
यस्मिनिन्द्रो वर्णो मित्रो अर्थ॑मा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ 

नस्मादुच्यते नमामीति ॥ १७ ॥ 

नमामिपदाधमाह-अथति | यं प्रसिद्धं नरहरि स्वे दवाः नमन्ति 

प्रयक्परचितागक्यं वा मावयन्ति | के ? मुम॒क्षमो ब्रह्मवादिनश्च, ¢ नमस्त्वक्यं 
प्रवदेत्? इति श्रुतेः | उक्तेऽ्थं मन्त्रमवतारयति--प्रनूनमिति | प्रकर्षण नूनं 
निधितं ब्रह्मणस्पतिः त्रह्यणो वेदगाः प्रतिः प्राटयिता प्रजापतिः मननात्मकं 
मर्तं सवस्य उत्पच्यादिकारणत्वात् उक्थ्यं प्रजाप्रतिबेदति प्रणमति च यस्मिन् 
प्रसिद्धे मन्त्रे उक्थ्ये उदाधिष्ठाता इन्द्रः त्रिरकीपतिः सवानुग्राहका मिच्नो रविः 
अपामघिष्ठाता वरुणः अर्यमा करमफाधिष्राता देवा उक्ता अनुक्ताश्वास्यादयः 
महाव्क्ष इव विहगा ओकांसि नीडानि चक्रिरे कृतत्रन्तः । तस्मादुच्यते 
नमामीति ॥ १७ ॥ 

अदहपदाथंनिवैचनम् 

अथ कप्मादुच्यतेऽहमिति । 

अहमस्मि प्रथमजा तऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नामिः । 

यो मा ददाति म इ दवमावाः अहमन्नमन्नमदन्तमन्ि | 

अहं विश्वं मुवनमभ्यभवां सुवणन्योती; ॥ 

य एवं वेदेति महोपनिषत् ॥ १८ ॥ 
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अहंपद्ाथमाह--अथेति । अहंञन्दार्थप्रतिप्रादकमन्त्रमाह-- अहमिति । 
अस्मत्प्रययावमासकः प्रेरकः प्रयगन्तयामी वा अस्मि भवामि प्रथमजा प्रथमजा 
हिग्ण्यगभः ऋतस्य कमफरमूतस्य संसाग्स्य पूव प्रथमं--कम्यः ?--म्वाधिष्ठा- 
तभ्य: इन्त्रियेम्या देवेभ्यः ब्ह्मज्ञानमन्तेण अमरतस्य नाभिः नाभिग्वि 

कारणभूतः" यः कश्चनोपासकः मा मा संप्रदायादागतं मन्त्रराजं पुत्राय रिप्याय 
वा ददाति प्रयच्छति सोऽयं मम॒ दाता इन उत्थं महानेन एवं ब्रह्याध्यान्मं 
अधिभूतमप्रदानमेताद्डं आवाः अवतीत्यथः । अश्वा इदेव इत्थमेव 
सच्छि्यप्रदानेनव नत्वन्यथा मां मन््रगाजमवति । अहं मन्त्रगजमूर्तिः सवता- 
सुगवो त्रमिहः सवप्राणिनाघ्राग्णतया अद्नीयं अन्नं स्थावग्जड्गमरारीरभूतम् | 
यत॒ एवं ततः अन्ने तवसाधारणं मन्राजं अनवदिहामुत्र च सुखकर् अदन्तं 
भक्षयन्तं मन्तरगाजं गुणवत्पुत्ररिप्येभ्योऽप्रयच्छन्तं अद्धि म्वयागोपसचनं 
जगद्रच्वकोटनं मन्त्राजजपं श्रमादिना भश्चयामि । यद्रा -मन्त्राजतज्ज्नानतै- 
कल्येन केवानमदन्तमद्धि | मम मृत्योरपि मत्युत्वात् विग्रं निग्विटं भुवनं 
चेतनाचेतनात्मकमुपसंहाग्काके मवदा वा प्रतिपक्षमावमागतं अभ्यभवां 
अभिभवामि तिरस्करोमि विनाङयामीसथः । उम्रमियादयहमिन्यन्ताः सुवर्णाः 
ज्योतिरिव प्रकाहामानत्वात् । सुवणेज्योतीः इतिपक्षे मुवणञ्योतिरेव 
मुवर्णज्योतीः । तस्मादुच्यते अहमिति दोषः । योऽयमुपालकः उग्राद्यहमियन्त- 
पदानि वेद स उम्रादिषपा मवतीति रोपः | इतिशब्दो द्वितीयापनिषत्समान्यथः | 
व्याख्याता महोपनिषत् ॥ १८ ॥ 

इति द्वितीयोपनिषत् 

तृतीयापनिषत् 

मन्त्रराजस्य शक्तिबीजजिज्नासा 

देवा ह वै प्रनापतिमव्रवन्--आगचुष्ुभस्य मन्त्रराजस्य नार- 
सिंहस्य शक्ति बीनं नो बरूहि भगव इति ॥ ! ॥ 

26 



२०२ नरसिहतापिन्युपनिषत् 

नरनिहपदव्यण््यानावसरे “८ जगद्धितं वा एतद्रूपं यदक्षरं 2 इदयत्र 
दाक्तिवीजयोः सूचितत्वात् मध्ये प्रश्नावसराभावात् इदानीं ्ब्धावसरा देवास्तं 
परच्छन्तीयाह- देवा इति । देवा ह वे प्रजापतिमन्रुवन् इत्युक्ताधम् | 

आनुष्रमस्य मन्लराजस्य नारसिंहस्य दाक्ति वीजं नोऽस्मभ्यं ब्रूहि 
भगव इति ॥ १ ॥ 

दाक्तिस्वरूपनिरूपणम् 

स होवाच प्रनापतिः- माया वा एषा नारसिंही सरव॑मिदं 

सृति स्वमिदं रक्षति स्वमिदं संहरति तस्मान्मायामेतां राक्ति 

विया एतां मायां राक्ति वद स पान्मानं तरति स मृत्युं तरति म 

संसारं तरति सोऽमृतत्वं च गच्छति महतीं ्रियमशरुते ॥ २ ॥ 
मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनो हवा दीर्घा छरुता चेति । यदि ह्वा 

मवति मर्वे पाप्मानं दहत्यमृतत्वे च गच्छति यदि दीर्घा भवति 
महतीं श्रियमा्ाल्यमृतत्वं च गच्छति यदि प्ता मवति ज्ञानवान् 

मवत्यमृतत्वं च गच्छति ॥ ३ ॥ 

तदतदषिणोक्त निदशनं-म ई पाहि य ऋनीषी तस्तः 

भियं लक्ष्मीमोपटामम्बिकां गां षष्ठीं च यामिन्दरसेनेत्युदाहुः तां 
विद्यां ब्रह्मयोनि सरूपामिहायुषे शरणमहं प्रप्य ॥ ४ ॥ 

संवाितः स दहावाच प्रजापतिः--व्याख्यातम् । परमाधच्छ्याया मा 
सा माया खाज्गदृष्रया वस्तुभूता वै एषा नरसिहस्येयं नारसिदही । ययपि वरसिह 
इत्यत्र हृत इकारो रोकप्रसिद्धः; तथाऽपि दीघस्य मायाकार्यत्वात् मन्वराजस्थपदे 

स ॒दीघौऽवगन्तव्यः सामत्वात् । माषा नारसिंही सवेमिदं सृजति सर्वमिदं 

रक्षति सवेमिदं संहरति; स्पष्टोऽर्थः । यस्मादियं जगजन्मादिहेतः तस्मात् 



ूर्वतापिन्यां तृतीयोपनिषत् २०३ 
| 

मायां कायतः साक्षिवयतया प्रयक्ां चनुविधपुरुपाधकाग्णीं गक्ति विद्यान् | 
तज्ज्ञानफटमेतद्वि-- यः पुमान् एनां मायां सक्ति खातिग्क्तितया नास्तीनि वेद 
जानाति स पाप्मान तरति इन्यादि व्याख्यातम्| यथा यथा संम्त्वन 
व्यावहारिकत्वन प्रातिभासिकतवेन निप्प्रतियागिक्राभावरूपतया वा जानाति तथा 
तथा व्रिरादमावाप्यादिकैवल्यान्तश्चियमदनुन प्राप्राति ॥ \ ॥ वक््यमाण- 
प्रकरेण एवं विचारणं कुवन्ति श्रसिहपदे । स्वमावतो हखा उपरम्यत, 
मायायोगतः दीर्घा च, सामत्वात् प्टुताऽप्यवगम्यते । ब्रह्मवादिनां मीमांसाप्रकागः 
ह्वा वा दीघा वा ष्टुता वा; एकद्वित्रिमात्रा वेति । पक्षत्रयमडगीकरोति-- 
यदीति | यदि हस्वा भवति सव पाप्मानं दहति अमरतत्वं च गच्छनि | 
रिष्ट स्पष्टम् । एवं दष्टत्रयस्य फट्कदे रावच्येऽपि मु्यफरुस्यैकरूपत्वात् 
पयायत्रये क्रमेणणापापरशरीज्ञानानि भिचन्ते, अमृतत्वं समानमेत्र ॥ ३ ॥ यदेवमुक्तं 
तदरषिणाऽप्युक्तम् | कि तत् ? मन्त्ररूपं निद्येन-- या जगजन्मादिहेतुः सोऽयं 
मन्त्रराजात्मको नृसिंहः ई ईकारात्मक्रमायाराक्ति सक्तानक्तकथन पाहि पाटय | 
यः प्रसिद्धः स्वात्मा ऋजीषी ईकाररहिता वस्तुता निमायत्वात् खाज्ञदृिपरसकत- 
काग्योगात् स्ांशजप्राणिपरटटं त्रायत इति तसः मन्त्राजा नरसिहरूपः भियं 
श्रीमन््रानुगतां घनघान्यादिरूप्रिणीं खक्ष्मीं रश््मीमन्तरानुगतां हस्सयश्चगथादिषरूर्पां 
--सामान्यविदोषाकारण श्रीखश्ष्योः मटाऽवगन्तव्यः--उपटल्य हिमवतः 
दयं ओपला तां मेनाऽऽदिरूपां अम्बिकां मवानौं गां गेरब्द्वाच्यां यागाद्िग््यां 
वरा षष्ठीं च षटूसंख्याप्रणीं चकारात् साकित्रयादिट्पामपि यां प्रसिद्धां इन्द्रम्य 
सेना चतुरडमिणीयाहुः व्रह्मवादिनः तासुक्तां श्रीरश््यादिरूपां मन्वगाजत्रह्म- 
विद्याऽऽत्मिकां ब्रह्म सयादिदक्षणं तदव योनिः तत्व्वरूपां इह अस्मिन्नैव सर्गा 

वरतमानः आयुष आयुःपरात्यथ शरणमहं प्रपद्य प्राप्तवानस्मि ॥ ४ ॥ 

बीजस्वरूपनिरूपणम् 

सर्वेषां वा एष भूतानामाग्काश्चः परायणं माणि ह 
वा इमानि भूतान्याक्राद्यादव जायन्त आकाश्ादव नाता- 

1 काक--अ ०, उ, 
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नि जीवन्त्याकाहं प्रयन्त्यमिंविरन्ति तसमादाकाह बीजं 

विद्यात् ॥ ९ 

तदतरषिणोक्तं निदरीन-- 

हंसः शचिषद्रसुरन्तरिक्षमद्धोता वदिषदतिथिदुंरोणपतत् । 
नृषद्वरसरहतसद्रयोमस्रदञजा गोजा ऋतजा अद्विना ऋतं बृहत् ॥ 

य एवं वदति महोपनिषत् ॥ ६ ॥ 

राक्तेरियत्तामुक्तवा वीजेयत्तामाह-- सर्वेषां वेति । वे प्रसिद्धमेतत् एषः 
स्थावरजङ्गमभूतानां आकाशराष्देन तटधिषठाता ईश्वरः परायणं पर्यवसानभूमिः। 
सर्वाणि ह वा इमानि वियदादिभूतमोतिकानि आकाशारान्दरशव्दितेश्वरादेव 
जायन्ते । व्यण्व्यातमन्यत् । यस्मादेवं तस्मात् आकाञ्च बीजं विद्यात् ॥ ५ ॥ 
उक्तऽ तदेतटषिणोक्त निदशरेन व्याख्यातम् । हंदब्देन तत्पदाधः सङ्ब्देन 

त्वंपदाधः तयाः व्यतिहारात्रारणं असिपदाथः इयत्र-- 

हकारः परमेशः स्यात्तत्पदं चेति निधितम् | 
सकारः खेचरी प्राक्तस्त्वंपदं चेति निधितम् | 
सकाग ध्यायत जन्तुहकारा हि मवेत् ध्रुवम् ॥ 

इति श्रुतेः । हंसर्ब्देन प्रयगमिन्नपरमात्मोच्यते । स एव द्युचौ हृदयादिप्रदेरो 
सीदतीति शुचिषत् व्वात्मना अन्तरिक्षे सीदतीति अन्तग्श्चिसत् ८“ अ्िति 
होता `` इति श्रुया होत्रात्मना त्रताऽग्चिमध्यव्तिन्या वेदां सीदतीति वेदिषन् 
आतिथ्यकमणि प्रूजनीयाऽज्ञातकुखगोत्रोऽयमतिथिः तद्रूपेण दुरोणेषु यज्ञगर्भषु 

सीदतीति दुगोणसत् टेषु सीदतीति तच्रषत् वरेषु देवेषु सीदतीति वरस् 
ऋतं अवरयंभाविकमफटे सीदतीति ऋतसत् व्यानि हृदयाकारसादौ सीदतीति 

ज्योमसन् शंखमकरादिरूपेण अद्भयो जायत इति अनजा: पयोदध्यादिरूपेण 

गोभ्यो जायत इति गोजाः ऋतात् कमफट्जनकात् कर्मणः सुखद ःखादिषूपेण 
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जायत इति ऋतजा: अउद्विम्यः स्थावगदिरूपेण जायत इति अद्रिजा: ऋनं 

मन्त्रादौ प्रथममुक्तं अक्षरं एतमात्मना मेदरहितं जगदी जमन्त्राजवीजभूतमपि 
चृहत् व्रह्मस्वरूपम् । यः एवं उक्तेन प्रकारण आकारां वीजं वेद् । इतिशब्दः 

तृतीयोपनिषत्समाघ्यथः ॥ ६ ॥ 

इति ततीयोपनिषन् 

चतुथापनिषत् 

अङ्गमन्तोपदश्ञः 

द्वा इ तै प्रनापतिमव्रवन्--आवुष्टुभस्य मन्वरानस्य 

नारमिहस्याङ्गमन्त्रान्नो व्रहि भगव इति ॥ १ ॥ 

स॒ होवाच प्रनापतिः प्रणते माक्ती यजुरक््मीं नूर्धिहगाय- 

तरीमि्यज्गानि जानीयाद्यो जानीते सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥ २ ॥ 

कान्यङ्गानि कानिदेवतानीयत्र दे वप्रश्नानुरूपं उत्तरं दत्तम् । पुनविदोषतो- 

उवगन्तुं इदानीं छ्धावसगाः देवाः प्रच्छन्ति- द्वा ह वा इति । दवा ह वा 

इ्यायुक्ताथम् । अङ्करूपमन्रान् ॥ १ ॥ इदानी क्रमेण चतुरोऽङ्गमन्त्रानाह-- 
प्रणवमिति । प्रणवादीनि चतुर इगमन्त्रनामधेयानि । इ्यनन प्रकरेण 

चतुगङ्गानि जानीयान् । यो जानीते इ्ायुक्ताथम् ॥ २ ॥ 

प्रणवस्य व्रह्मात्मत्वम् 

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यान भूतं भवद्धविघ्य- 

दिति सवरमोकार एव यच्चान्यत्विकाखातीतं तदर््योकार एव । स्व 

हयतद्रद्यायमात्मा ब्रह्य सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥ ३ ॥ 
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सप्रणवं सर्व प्रचमे मवतील्युक्तत्वात् यथासंप्रदायं प्रणवमन्त्र उक्तः | 

तस्याधः पुग माण्डक्योपरनिषद्िवग्णे सम्यत प्रपर्ितः ¡ इहापि संक्षेपतया 
प्रपञ्च्यते-- ओमिति | ओमित्येतदरक्चरमिदं सव इति व्याख्यातम् | तस्य 
प्रधमाङ्गस्य सर्वात्मकतया उप सामीप्येनाख्यानं आसमन्तात् कथनं 
उपव्याख्यानम् । भूतं अतीतं भवन् वतमानं भविष्यन् अनागतार्थः ओङ्कार 
एव सदसदात्मकरतया यन् प्रसिद्धं धरिकाटातीतं तदप्योङ्कारः एब । सर्व ह्येतत् 
ब्रह्म अभिधेयात्मना अभिधानप्रपचव्यापकत्वात् | अचेतनप्रपञ्चस्य व्रह्मत्वमुक्त 
न चेतनस्येति राङ्कां शातयति--अयमात्मा त्ह्येति | अस्मत्प्रययाठम्बनतया 
अयं अनुमूयमानस्त्वपदाथः प्रयगात्मोच्यते । सयज्ञानादिखक्षणं व्रह्म 
तत्पद्राथः | तयोः स्वाज्ञदृया मेदः व्यष्ठिसमण्ुपाधियोगभ्रमात् । स्वद्व 
उपाधेः मायिकत्वेन मिथ्यात्वात् उपहितचेतन्ययाः अभेद एव । पग्मा्धदृष्टवा 

स्वातिरिक्तसामान्यस्य व्यएटयादेः राजविषाणवत् अवस्तुतया तत्प्रसक्तमेदामेद- 

वरल्व्यात् निष्प्रतियोगिके ब्रह्ममात्रमवरिष्यत इयथः । स्वाज्ञदृष्टवा सोऽयमात्मा 
कार्पापणवत् चत्वारः पादाः अस्येति चतुष्पात् न गौरिविय्थः ॥ ३ ॥ 

प्रणवप्रथमपादनिरूपषणम् 

नागरितप्थाना बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविरातिसुखः स्थूल- 

सग्वेश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ४ ॥ 

तत् कथं } जागम्तिं स्थानमस्येति जागग्तिस्थानः चाश्ुषादिगोचरप्र्ञा 
यस्येति स ॒वदहिःप्रज्ञः सप्तसंख्याकानि वुसूववाय्वाकारोदकप्रथिव्याहवनीया- 
ख्यानि मुख्याडगानि यस्य सोऽयं सप्राङ्गः पञ्चज्ञानकर्मन्द्रियप्राणान्तःकरण- 

चतु्यभेदेनैकोनविङतिमुखानि विषयोपकन्िद्राराणि अस्येति एकोनर्विरातिमुखः 
स्थूटविषयकभोगो यस्य सः स्थूटमुक् विश्चश्चासौ नरश्चेति विश्वनरः स एव 

वेश्रानरः । चतुरात्मत्वं उत्तरतापिन्या स्फुटं अवगम्यते इलयत्र न प्रपितम् | 
अयमेव प्रथमः पादः ॥ ४ ॥ 
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प्रणवद्वितीयपादनिरूपणम् 

सखमरस्थानोऽन्तःप्रह्तः मतङ्ग एकोन्विंदहानिमुखः प्रविविक्तयुक 
तैनसो द्वितीयः पादः ॥ 4 ॥ 

इदानीं द्वितीयं पादमाह--स्वप्रस्थान इति । जागरितवासनाजन्यस्वप्त- 
स्थानमस्येति स्वप्नस्थानः वासनामये अन्तरत प्रज्ञा यस्य सोऽन्तः्रज्ञ 
सप्राङ्गः । एकोनविदातिखः इति व्याख्यातम् । प्रविविक्तं सूक्ष्मं वासनाऽनुर््पं 
मुड्क्त इति प्रविविक्तमुक् तजसान्तःकगणोपाधिकत्वात् तैजसः जागग्तिा- 
नन्त्यात् अयं द्वितीयः पादुः ॥ < ॥ 

प्रणवतृतीयपादनिरूपणम् 

यत्र सुप्तो न केचन कामं कामयते न केचन खमन पयति 

तत् सषुत्तम् 

ह्यानन्दमूक् चतो 

। सुषुप्तस्थान 'एकीमूनप्रनानघन एवानन्दमयो 

गोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः । एष मर्वेश्वर एष मर्वज्ञ 

एषोऽन्तर्याम्येष योनिः पवस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम् ॥ ६ ॥ 

इदानीं तृतीयपादमाह-- यत्रेति । यत्र यस्मिन् काले सुप्र: उपरतन्द्िय- 

प्रामः किचन पुण्यपापहेतुभूतदारपुत्रघनक्षेत्रादिकं न कामयते न कंचन 
टुभाञ्यभवासनाविदोषस्वप्रं पदयति मुपृतेः सवकर्णोपरमस्थानत्वात् यद्वमुक्तं 

तत् सुपुप्रम् । सुपूतं स्थानं अस्येति सुपुप्रस्थानः ण्कोमूतग्रज्ञानघनः वाह्यान्तः- 

कणप्रज्ञानानां अस्मिनेकौमूतत्वात् , जयं एकौभूतप्रज्ञानघन एव आनन्दमयः 

विश्वायपेश्चया अस्यानन्दरप्रचुरत्वात् स्वाज्ञानवृत्तिकटितानन्दु मुक आवृ्यावृतचतो- 

मुखं द्वारं यस्य सः चेतोमुखः प्रकृष्टानन्दे स्वाज्ञानत्रत्तिकटितवोधा यस्य सोऽयं 
प्रज्ञः | स हि तृतीयः पादः । ईैश्वरत्वेन इदानीं पर्नं स्तोति-- एष इति । व्यष्टि 

" अयं व्याख्यानुसारी पाठः ॥ आकरकोशदृष्टपारस्तु-, एकीभूतः प्र इति. 
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समष्टिवीजेशषयेरेकत्वात् एष सर्वेश्वरः सर्वधासौ ज्घरत्येष सवैज्ञः एषोऽन्तयामी 

स्वनियन्तत्वात् सर्वस्य एष योनिः सवकारणत्वात् । योनित्वे अयं हेतुः-- 

भूतानां चेतनाचेतनात्मकानां प्रभवाप्ययौ उत्यत्तिप्रव््यावपि णप णवः; 
प्रयगभिन्नत्रह्मान्मना आगेपापवादाधिकरणत्वात् ॥ £ ॥ 

प्रणवचतु्थपादनिरूपणम् 

नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञ नाप्रन्तं न 

प्र्तानवनमदष्टमन्यवहार्यमग्राह्ममन्सणमचिन्त्यमव्यपदङय मेकरात्म- 

प्रत्ययसारं प्रपञ्चोपद्ामं रान्तं रिवमद्रैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा 

म विज्ञेयः ॥ ७ ॥ 

इदानीं तुयपादमाह--नान्तःप्रज्ञमिति । नान्तःप्रज्ञं वासनविर्त्यात् 
न वहिःप्रज्ञ वाद्यप्रपञ्चामावात् नोभयतःप्रज्ञं जाग्रत्छपतान्तराव्टीयवोधामावात् 

न प्रज्ञं निविकल्पवोधामावात् नाप्रज्ञं नवोधामानरूपत्वात् न प्रज्ञानघनं 
करणग्रामविष्रयवग्रज्ञानवैख्न्यात् अचष्ट अदृश्यं दृ ङ्मा्त्वात् अव्यवहार्य 
अवाङ्मानसगोचरत्वात् अग्राह्य अचा्चुषत्वात् अलक्षणं ठक्षणागम्यत्वात् 
अचिन्त्य अनिदंवस्तुत्वात् अव्यपदेइयं अनमिधेयत्वात् एकात्मप्रययसारं 

स्वमात्रप्रययगोचगत्वा् प्रपच्वोपदामं॒तत्प्र्याधिकरणत्वात् रान्तं शान्त- 
श्वातिरिक्तत्वान् रिषं चिन्मात्रत्वात् अद्रेते द्वैताभावात् चतुर्थं तुयत्वात् | 
ब्रह्मवादिनः नान्तःप्रज्ञं इयादिविरोषणविरिष्टं यत्तत् चतुथं मन्यन्ते | स दहि 

परमात्मा स एव मुमुक्षुभिः आत्मतया विज्ञेयः सान्तात्कतव्यः ॥ ७ ॥ 

सावित्रीगायतरीमन्रस्वरूपम् 

अथ सावित्री गायत्र्या त्री या] यजुषा प्रोक्ता तया सर्वमिदं 

व्याप्तम् । घृणिरिति द्वे अक्षरे सुयं इति त्रीणि आदित्य इति त्रीणि । 
" मैकात्म्यप्र--उ, मु. 
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एतद्रे मावित्रस्यष्टाक्षरं पदं प्रियाऽभिषिक्तम् । य एवं वदं श्रिया 

हैवामिषरच्यते ॥ ८ ॥ 

तदेतटचाम्युक्त-- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन ठेवा अधि विशे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद् क्िस्चा करिप्यति य॒ इत्तद्विदुखल इमे 

ममामत इति ॥ ९ ॥ 

न ह वा एतम्यर्चा न यजुषा न माश्नाऽर्योऽस्ति यः 

सावित्रं वदेति ॥ १० ॥ 

चतुष्पादाङ्ारः प्रथमाङ्गत्वेन नि्टिष्रः । इदानीं मवितृदेवताकं गायत्री- 
छन्दस्कं द्वितीयमङ्गमाह-- अथेति । अथ प्रथमाङ्गकथनानन्तं सावित्री 

सवितृदेवताका गायत्री गायत्रीछन्दस्का या यज्ञुषा प्रोक्ता तया यनुवदोक्तया 
गायत्र्या सवेमिदं व्याप्रम | तां निरदिरत्ति-- घृणिरिति अक्षगनुकरणा्धः दर 
अक्षरे, सूयं इद्यत्र सूरीय इयक्षगत्रयं, आदित्य इति त्रीण्यश्चराणि । एतद्रे 
प्रसिद्धस्य सावित्रस्याष्टाक्षर पदं भ्रियाऽभिषिक्तम । इति यो वेद् यथोक्तमेवं 
जानाति तस्येतत्फटं- श्रिया हैवाभिषिच्यते ॥ ८ ॥ यदवमुक्तं तटचा 
मन्त्रेणाम्युक्तम् । प्रादवद्राक्षगत्मिका ऋचः तदुपरक्षितराब्दरगारिः मक्षे 
सश्रीवीजे परमे उत्कृष्ट व्योमन मवित्राकादा यस्मिन सतित सश्रीके अष्टाश्ते 
परमे व्योम्नि विग्र सर्वे देवाः अधिनिषदुः यः प्रसिद्धाऽयमुपासकः तं 
अष्राक्षरखूपं सश्रीकं न वेद् न जानाति यदि तदा ऋचां मवितृमन्त्न्यतिरिक्तेन 

किं करिष्यति ये सश्रीकसावित्रीमन्त्राप्रासकोः इत् इत्थं मव्कव्छरारिदेवता- 

धिष्ठानमूतं अष्टाक्षरं विदुः ते सश्रीकमन्त्रोपासकाः समासते पश्प्रिणिमनोग्धा 
वतन्ते । इतिराब्दो मन्तसमात्यथः ॥ € ॥ सविनृमन्वरज्ञान वेदत्यमुपयुज्यत 

इत्यत आह--न ह वा इति | वेदन्रयनिर्वत्यप्रयाजनस्य पुरस्तादेव सिद्धत्वात् यः 
| 
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सावित्रे वेद जानाति तस्य वेदत्रयसाध्यप्रयोजनं नद्यस्तीयथः । इतिराब्दः 
सावित्रमन्तसमाप्यथः ॥ १० ॥ 

यजुक््मीमन्रस्वरूपम् 

ओंभूर्टक्ष्मीर्भुवरु््मीः खटशष्मीः कालकण्ठी तन्नो महा- 

टकष्मीः प्रचोदयात् इत्येषा वे महाटश्ष्मीर्यजुगायत्री चतुर्विंशात्य- 

रा भवति ॥ ११॥ 

गायत्री वा इदं सवै यदिदं किच तस्माय एतां महारक्ष्मी 

याजुषीं वेद महतीं ध्ियमश्चुते ॥ १२ ॥ 

तृतीयं यजुटक्षम्याख्यं अङ्गमन्तमाह-- ओमिति । ओं भूभुवःसुवरिति 
व्याहृतित्रयं तररोक्यलक्ष्मीदयोतनाथम् । काटो भगवान् कण्ठोपटक्षितहृदये यस्याः 
सेयं काख्कण्टी तन् तस्मिनर्थे व्याहतित्रयनिष्पने त्रटोक्येश्वयै नोऽस्मान् 
महारक्ष्मीः प्रचोदयात् । इतिरब्दो ययुरुक्ष्मीमन्त्रसमा्यथः । एषा प्रयक्ष- 
तयोक्ता । वे प्रसिद्धा । यज्ुगायत्रीरूपिणी रश्मी; चतुविशययक्षरा भवति ॥ ११॥ 
गायकप्राणान् त्रायत इति गायत्री वे प्रसिद्धा इदं सवे, यदिदं किंच यत्कि 
चेदं सर्व गायत्रयात्मकम् । एतां सवरूपिणी महारुक्च्मीं याजुषीं यो वेद् स 
महतीं भिय अदत ॥ १२ ॥ 

नृसिहगायत्रीमन््रस्वरूपम् 

ॐ नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि । तन्नः सिहः 
न + (^ भ ० > + 

प्रचोदयात् इत्येषा वै वृमिहगायत्री देवानां वेदानां निदानं मवति 

य एवं वेद् निदानवान् मवति ॥ १३ ॥ 

इदानीं ब्रसिहगायत्रीरूपं चतुधेमङ्गमाह-- मिति । ये तस्मे न्रसिहाय 
पुरुषसिहाय इदं सवे दृसिहाशमिति । विद्महे विद्म जानीम वञ्जसमानकटोरनखाय 
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मरज्समनखस्य मदाभाग्यमत्तममेदनपदुत्वात् तस उक्तविरोषणविरि्टाय धीमहि 
मम॒तत्पदध्यानवििष्टं मनस्तत्प्ररणमस्त्वियशः । तन् तत्र वरसि प्रूजास्तुनि- 
ध्यानादिना नः अस्मान् तद्वक्तान् सिंहः प्रचोदयान् | इति मन्त्रसमाप्तौ । 
यषा ओमिव्यारभ्य प्रचोदयात् इयन्ता वै प्रसिद्धा सेयं वृसिहगायत्री ऋगादि- 
चतुर्वेदानां अग्रन्द्रादिदेवानामपि निदानं कारणं भवति । एवं उक्तप्रकरिण 
यो वद् स विद्वान निदानवान् भवति सवेकारणमूता भवति ॥ १३ ॥ 

बदयर्तमन्त्रष्लस्पम् 

दवा ह वर प्रनापतिमत्रवन्--अथ कैर्मन्त्रः स्तुतो देवः प्रीतो 
भवति स्वात्मानं दरांयति "तान्ना ब्रूहि भगवन्निति ॥ १४ ॥ 

स॒हावाच प्रजापतिः ञ यो हतै नृर्मिहा देवो मगवान् 
यश्च ब्रह्मा भूमंवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः-- १ । (यथा प्रथममन्त्ो- 
क्तावाचन्तो तया सर्वमन्त्रेषु द्रव्य) . .. यश्च विष्णुः ... २1... 
यश्च महेश्वरः ... ३ | ... यश्च पुरषः... ४. 

यश्चेश्वरः ... ९... या स्रखती ... ६ |... 

या श्रीः ... ७ | ... या गौरी... ८)... 

या प्रक्रतिः ...९।.-.या विद्या ... १० | 

यश्चकारः . .. ११।... याश्चतस्रोऽ्धमात्राः... १२... 

ये वदाः साङ्गाः सङहाखाः सतिहामाः .. . १३... ये पञ्चा्रयः 

,. . १४।.. . याः सप्त महाव्याहृतयः... १९... 

ये चाष्टो छोकपाटाः ... १६।.. . ये चष्ट वसवः ... १७।... 

ये चैकाददा खराः ...१८।...येचद्रादरादित्याः... १९।... 

1 तन्नो--अ २, मु. 
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ये चष्ट ग्रहाः... २०।... यानि च पच्च महाभूतानि . . . २१... 

यश्च कृष्टः ... २९ | .-.- . यश्च मनुः (9 

यश्च मृत्युः... २४ | ... यश्च यमः... २९। 

यश्चान्तकः ... २६ |... यश्चप्राणः ... ७ |... 

यश्च सूर्यः ... २८ | ... यश्च सोमः... २९... 

यश्च विराट् पुरुषः ...३०।.. . यश्च जीवः ...३१।... 

यच्च सर्वम् ... ३२ । उति द्वात्रिरत् । इति तान् प्रनापति- 

रवरवीदेतेरमन्त्रर्मित्यं दवे स्तुध्वम् ॥ १६९ ॥ 
'ततो दवः प्रीता भवति सख्वात्मानं दर्शयति तस्माद्य एतै- 

मन्तरर्मित्यं देवं स्तौति स द्वं परयति सोऽगरतत्वं च गच्छति य एषं 

वेदेति महोपनिषत् ॥ १६ ॥ 

अङ्गमन्तान् सदवान् श्रुत्वा अनुमन्त्रान् प्रयङगभूतान् द्वात्रिदादक्षरजान 
यथावद्वज्ञातं देवाः प्रच्छन्तीयाह् --देवा इति ! देवा ह् वे प्रजापतिमनव्रवन् 
ङप्यादि स्पर्टाञ्यः॥ १४६९ ॥ यो हव चृसिहो देवो मगवान यश्च ब्रह्येल्यादि 

यश्च सवेमित्यन्तमन्त्रान् प्रच्छतः खवरिष्यान् प्रति प्रजापति: अव्रवीत् एते 

नित्यं देवं स्तुध्व यथाराक्ति स्तुति कर्वम् ॥ १९ ॥ ततो भवद्रि 

कतस्तोत्रात् देवः प्रीतो भवति स्वात्मान दद्येयति | यस्मादेवं तस्मान् य 
एतेरमन्तरैः नित्य देवं स्तौति स देवं खात्मत्वेन परयति साक्षात्करोति | न 
केवख्मेवं, कि तु देवावलकनकरन् अम्रतत्वं च गच्छति । इतिराब्दः 
चतुर्धोपनिषत्समात्यथः ॥ १६ ॥ 

इति चतुर्थापनिषन् 

1 तस्य--अ, अं १. 
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पञ्चमापनिषत् 

दवानां महाचक्रजिज्ञासा 

द्वा ह ¶ प्रनापतिमनुवन्-- आचुष्टुभम्य मन्बरगजम्य 
नारसिंहस्य महाचक्रे नाम चक्र नो ब्रहि भगव इनि मार्वकामिकं 

मोक्षद्वारं यद्योगिन "उपदिशन्ति ॥ ! ॥ 

किं छन्दः } क ऋपिः ? इति प्रश्वात्तं कण्डवण नाक्तम् | कान्यहगानि ! 

कानि देवतानि च? इति प्राक्त प्रथमद्वितीयचतुर्थोप्रनिषत्मु सम्यगुक्तम् | कि 
ध्यानं १ किं देवतं ! इति मन्त्रजपदतद थवी जशाक्तिकथनेन प्रधमायुपनिषत्सृत्तरं 
दत्तम् । यद्यपि समाप्तश्व राघ्राधेः, तथाऽपि प्रधानाह्गप्रयद्गादिषु महाचक्रम्य 
मुख्यत्वात् तस्य सामान्यतः प्रसिद्धत्वऽपि विद्ापनाऽप्रसिद्धत्वान् तदधिगमार्थ 

फटज्ञानार्थं च प्रञ्चम्युपनिषटाग्भ्यते- दवा इति | देवा ह वा इव्यादि 
व्याख्यातम् | महच तचक्र॒॑चेति चतुविधपुरुपाथसाधनं यत् तत् महाचक्र 
सवखोकप्रसिद्धिता नाम चक्र, मवादुरां विरापतः अस्माकं च सामान्यतः चक्रं 
नरसिहस्य योगचूडामणेः विराषता नाम नामधेयं महाचक्रे नो ब्रुहि भगव इनि 
व्याख्यातम् । सार्वकामिकं सवकामग्रदं मोक्षद्रारं विकट्टवग्कवल्यप्राप्रकापाय- 
भूतं यद्योगिन उपदिश्न्तीति ॥ १ ॥ 

पडरचक्रदरानम् 

म॒ होवाच प्रजापतिः-- षडरं वा एतन् सुदनं महाचक्र 

तस्मात् षडरं भवति षट्पत्रं चक्र भवति षडा ऋनवः ऋतुभिः संमितं 

मवति मध्ये नाभिर्भवति नाभ्यां वा एत अराः प्रतिष्ठिता मायया 

1 उपवि--अ, अ १. 
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एतन् सर्वे वेष्टितं भवति नात्मानं माया सृप्रराति तस्मान्मायया 

बहिर्वेष्टितं भवतिं ॥ > ॥ 

एवे देवैः प्रष्ठः प्रजापतिगह-- स हेति । देवः महाचक्रयाथात्म्यं प्रष्ठः 
स होवाच प्रजापतिः । षरटसंख्याकान्यराणि यर्मिन् तत् षडरं वे प्रसिद्ध 

एतन् प्रयराक्षरं सहलरारंफडिति सदेन महाचक्रं तस्मान् सुदानं षडरं 
भवति | न केवकं षडर कि तु षटूपत्र चक्रं भवति । षडग्त्वे षटपत्रत्वे 
चापपत्तिः--षड़ा ऋतवः ऋतुभिः समितं भवति षण्णां पत्राणां मध्ये नाभिः 
व्रं, सनमि प्रत्रप्रतिष्ठामृरस्य नामित्वात् । नाभ्यां वा एते अगाः प्रतिष्ठिताः 
प्रतिष्ठानं प्राप्ताः तुयया मायया एतन् सारनाभिपत्राक्षरं मुदरोनं वषित भवति । 
मायाग्रस्तं मुदरानं इत्यत आह-- नात्मानमिति । यत एवं अतो मायया 
बहिर्वेष्टितं भवति ॥ २ ॥ 

अष्टारचक्रदर्खनम् 

* # म 9 (~ 

अथाष्टारमष्पत्रं चक्र भवत्यष्टाक्षरा वे गायत्री गायत्र्या 

संमितं मवति बहिर्मायया वष्टितं मवति क्षेत्रं क्षेत्रं वे मयिषा 

संपद्यत ॥ ३ ॥ 

प्रधमचक्र व्याख्यातम् | अथ प्रथमचक्रप्रदरनानन्तरं अष्टारं अष्टपत्रं 
चक्र भवति | तत्रापपत्तिः--अष्टाक्षरा बे प्रसिद्धा गायत्री छन्दोविरोषः 
गायचत्या एकेकपादस्य अष्टाक्षरसंमितत्वात् बहिमायया वेष्टितं भवति | 
मायाविन्यासस्थलमाह--क्षेत्रमिति । क्षेत्र क्षेत्र वे मायैषा संपद्यते प्रतिक्षेत्रं 
मायावीजवेष्टितं भवतीयथः ॥ २ ॥ 

दरादश्ारचक्रदरानम् 

अथ द्वादशारं द्वाददापत्रे चक्रं भवति द्राददाक्षरा वै जगती 

जगत्या संमितं भवति बहिर्मायया वेष्टितं मवति ॥ ४ ॥ 
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थ द्वादशार ढाददापत्नं चक्रं भवति | तत्रोपपत्तिः द्वादशाक्षरा त 
प्रसिद्धा जगतो जगदभिना छन्दरावरिरोषरूपिणी तया जगन्या संमितं संयुक्तं 
भवति प्रववत् वहिमायया वेष्टितं भवति ॥ ४ ॥ 

षोडदारचकदर्शानम् 

अथ पोडारं षोडरापत्रं चक्रे मवति पोडड्कलो चै पुरुषः 
७५, °) भ समितं = (~. अरहिर्वेष्ठितं (५ (~ पुरुष एवदं सवं पुरुषण संमितं भवति मायया अरहिर्वेष्टितं मवति ॥ ^ ॥ 

अथ षोडशारं षोडरापत्रं चक्रं भवति | तत्रापपत्तिः-- प्राणादिनामान्त- 
घाडडकखा यस्य स षोडङकलो वे प्रसिद्धः पुरुषः स्वेन रूपेण सर्वत्र पूरणात् 
पुरुष एवेदं स्व॑ इति पुरुयेण संमितं भवति | तथा मायया बहिर्वेष्टितं 
भवति ॥ ^ ॥ 

्रातिशाद्रचक्रददानम् 

अथ द्रात्रिहादरं द्वाजिदात्पत्रं चक्र मवति द्वात्रिरादक्षरा वा 

अयुष्टु-मवत्ययुष्टुभा स्वमिदं भवति बहिमायया वेष्टितं भवति ॥ £ । 

अथ द्वाचिदादगं द्वातरिरात्पत्र चक्र भवति | तत्रेयमुपपत्तिः- 
दरा्चिशदक्षरा वे प्रसिद्धा अनुष्टपछन्दोरूपिणी भवति | अनुष्टभा छन्दो- 
रूपिण्या सवेमिदं संमितं मवति वहिर्मायया वेष्टितं भवति ॥ & ॥ 

अवयवदरंनम् 

=. ¢ - ् 4 अर्वा एतत् पुवद्धं भवति वदा वा एत अराः पत्वा एतत् 

पवेत: परिक्रामति छन्दांसि वे पत्राणि ॥ ७ ॥ 

अवयविदष्टिमक्त्वा अवयवदष्टिमाह-अरेरिति | अगे: बे प्रसिद्धः एतन् 
अवयविचक्रूपं सुवद्धं भवति व्रेदः जगदिव यत्तस्तता वदाः ऋगादया वै 
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प्रसिद्धाः एते चक्रस्य वन्पहेनव्रः अगः | पत्रेमतेविं प्रसिद्वैः अवयविचक्रर्पपं 
सर्वतः परिक्रामति छन्दोमिग्वि वेदात्माऽऽदियः  गात्रयादीनि छन्दांसि वे 
प्रसिद्धानि प्राणि भ्रमणकारणानि ॥ ७ ॥ 

महाचकदशनम् 

एतत् सुदशनं महाचक्रं तस्य मध्ये नाभ्यां तारकं यदक्षरं 

नारपिहमेकाक्षरं तद्धवति षटु पत्रेषु पडश्चरं सुदशेनं मवल्यष्टसु 

पत्रप्वष्टाक्षरं नारायणं मवति द्वादश पत्रेषु द्वादशाक्षरं वासदेवं 

मवति षोडदामु पत्रेषु मातृकायाः मविन्दुकाः षोड स्वरा मवन्ति 

्रात्रिरात्सु पत्रेषु द्वातिरादक्षरं मन्वराजं नारसिहमायुष्टुमं भवति 

नद्रा एतत् सुदशनं नाम चक्रं महाचक्रं सावकामिकं मोकषद्रारमरङ्मयं 

यजुमयं माममयं व्रह्ममयमस्रतमयं यवति तस्य पुरस्ताद्वसव आमते 
(~ 

द्रा दक्षिणत आदित्याः पश्चोद्विश्रेढेवा उत्तरतो व्रह्मविप्णुमहेश्वरा 

नामभ्यां सुयाचन्द्रममो प्राश्चयोः ॥ ८ ॥ 

तदतदचाऽभ्युक्त-- 

त्रचा अक्षे परमे व्योमन् यम्मिन् देवा अधि विश्रे निषेदुः 
यस्तन्न वेद किमृचा करयति य इत्तद्विदुस्त इमे ममासते ॥ 

इति ॥ ९ ॥ 

यन्मयोक्तं तदतन् सुदशेनं महाचक्रं ॑तस्योक्तम्य महाचक्रस्य मध्ये 
नाभ्यां मध्यकाणिकाया यदक्षरं नारसिंहं स्वातिग्क्तिभरमसंताग्णात् तत्तारकं 
प्रणवस्वरूपं भवति नगसिहृदेवताकमेकाक्षमम् । पटू पत्रेषु सदृ्लारद्ं फट् 
स्वाहेति षडक्षरं सुदशोनं मवत्ति। तथा अष्टसु पत्रेषु ॐ नमो नागयणाय 
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इलयष्टाक्षरं नारायणं मवति । तथा द्वादशसु पत्रेषु ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
इति दादशाक्षरं वासुदेवं भवति । तथा षोडरसु पत्रेषु अकाराद्या मातृका 
विन्दुसहिताः सबिन्दुकाः षोडदया स्वग भवन्ति । तथा द्वातरिशचत्सु पत्रेषु 
उग्रं वीरमियादि द्वा्िशदक्षगं मन्रगजं नारसिहमावुष्टुभं भवति । 
स्पष्टाथमन्यदुक्तार्थं च । ब्रह्ममयं इनयत्र व्रह्मरब्देन अथर्ववेद उच्यते 
कऋग्यज्ुस्सामानन्तयात् । अम्रतमयं सर्वोपनिषन्मयं सायादिरक्षणन्रहममयं वा, 
मवत्र मयटो विकारार्थत्वात् तादात्म्यं छश्यते । तस्य चक्रगजस्य पुरस्तादसव 
आसत इयादि-- स्पष्टोऽथः ॥ ८ ॥ तन् तस्मिन महाचक्रे सर्ववेददे वात्मके 
योऽ्थाऽमिहितः तदेतद्थनातं ऋत्वा मन्त्रेण अभ्यक्त व इति । 
अविनादिनि अक्षरे महाचक्रे अनेकाक्षराघर | यः तन् प्ररमाक्षरं नारसिंहं न 
वदेयायुक्ताथम् ॥ ९. ॥ 

महाचकवदनमदहिमा 

तदेतत् सुदरोनं महाचक्र बाटो वा युवा वा वद स महान् 

मवति प गुरुः सर्वेषां मन्त्राणामुषदेष्टा मवत्यनष्टुमा होमं ङर्या- 
द्चुष्टुमाऽ्च॑नं कुर्यात्तदेतद्राक्षोधं मृत्युतारकं गुरुणा रूपे कण्ठे बाहौ 

रिखायां वा वघ्लीत म्तद्रीपवती भूमिर्दक्षिणार्थं नावकल्पते 

तसाच्छरद्धया यां कांचिद्धां दयात् मा दक्षिणा मवति ॥ १० ॥ 

तदेतत् सुददानं महाचक्रं वाखो वा युवा वा वेद् म महाचक्रदारीगे 
नरसिहो मवति । स महाचक्रवित् सवेमन्राणामुपदेष्टा गुरः भवति । 

मन्तरराजज्ञाने संरायादिपश्चदोपनिरसनार्थं जपहामौ कतत्यावियाह--मनुष्रुभा 
होमं छयदिनुष्टुभाऽचेनं कुर्यादिति स्पष्टम् । तन् परक्षप्रमावं एतन् षडक्षरादि- 

विरोषयुक्तं राक्षोच्न तत्कतोपद्रवनिवारकं अरत्युतारकं मुत्युनिवारकं सुवर्णादि 
फत्टकायां विरिख्य यथावत् प्राणप्रतिष्ठाऽऽदिकं कृत्वा गुरुणा खन्ध दत्तं कण्टे 

28 
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बाहौ शिखायां वा वध्रीत वन्धनं कुर्वीत । इदानीमस्य चक्रस्य दातुदक्षिणेयत्ता 
वारयति-- सप्तद्वीपवती भूमिः दक्षिणाथं नावकल्पत इति । यस्मान्नास्ति 
निष्ियः तस्मात् यां कांचित् गां अन्यद्रा अद्या दद्यात् सा दक्षिणा 

भवति ॥ १० ॥ 

मच््रराजाध्ययनफलम् 

देवा ह वे प्रजापतिमन्नवन्---आवुष्टुभस्य मन्तराजस्य 

नारतिहस्य फटं नो ब्रूहि भगव इति ॥ ११ ॥ 

स॒ होवाच प्रजापतिः य एतं मन्तराजं नारसिहमावुष्टमं 

निव्यमधीते सोऽथिपूतो मवति स वायुपूतो मवति स आदित्यपूतो 

भवति पर सोमपूतो मवति म सत्यपूतो भवति म ब्रह्मपूतो भवति स 

विष्णुपूतो मवति स रुद्रपूतो भवति स देवपूतो मवति स सर्वपूतो 

भवति स सवेपूतो भवति ॥ १२ ॥ 

य॒ एतं मन्तराजं नारसिहमावुष्टुमं॑ नित्यमधीते म मृत्यु 
जयति स्त पाप्मानं तरति स ब्रह्महत्यां तरति पर भरृणहत्यां तरति स॒ 

वीरहत्यां तरति स सवेहत्यां तरति स संसारं तरति म सर्व तरति म 

सर्व तरति ॥ १३ ॥ 

य॒एतं मन्तराजं नारिहमायुष्टुभं नित्यमधीते सोऽ 

स्तम्भयति स वायुं स्तम्भयति सम आदित्यं स्तम्मयति स सोमं 

स्तम्भयति स उदके स्तम्भयति स सर्वान् देवान् स्तम्भयति स सर्वान् 

ग्रहान् स्तम्भयति स विषं स्तम्भयति प विषं स्तम्भयति ॥ १४॥ 
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य॒ एतं मन्त्रां नारसिहमानुष्टमं नित्यमधीत म द्वाना- 
कषयति स यक्षानाकर्षयति स नागानाकर्षयति स ग्रहानाकर्षयति स 
मनुष्यानाकर्षयति म म्वानाकर्षयति स सर्वानाकर्षयति ॥ १५९ ॥ 

य॒एतं मन्त्रराजं नारसिदमाचुषटुभं नित्यमधीत स मूर्छोकं 
जयति स भुवछाकं नयति स स्वर्छोकं जयति स महर्टोकिं नयति 
सम॒ जनोटोकं जयति म॒ तपोटोकं नयति स सत्यरोकं नयति स 

पवरोकं जयति स साकं नयति ॥ {६ ॥ 

य एतं मन्त्रराजमाचुष्टुमं नित्यमधीते सोऽचिष्टोमन यजत म 

उक्थ्येन यजते म षोडरिना यजते स वाजपेयेन यजते मोऽतिरात्रेण 

यजते सोऽप्तोर्यामेण यजते सोऽश्वमेधेन यजत म प्तः क्रतुभिर्यजते 

स सवैः कतुमिर्यनत ॥ १७ ॥ 

य एतं मन्राजं नारसिहमवुष्टुमं नित्यमधीते स॒ ऋचोऽधीत 

स यजूंष्यधीते स पामान्यधीत सोऽयवेणमधीत मोऽङ्किरपमधीति स्त 

दराखा अधीते मर पुराणान्यधीत म कल्पानधीत म गाथामधीते 

सम॒ नाराङ्गसीरधीते स प्रणवमधीते यः प्रणवमधीते म सरवंमधीते 

स सवेमधीते ॥ १८ ॥ 

इदानीं विज्ञातमन्तसवखा देवाः मन्राजज्ञानसामान्यविरापफलबुभुत्सया 
प्रजापति पच्छन्तीदयाह--देवा इति ॥ ११ ॥ देवः प्रष्टः स होवाच | किमिति ? 
नारसिहमन्त्रराजाध्यापकस्य तदथनृसिहभावापत्त्या अयं निरावृताभ्िवाय्वादिय- 
स्यन्रह्मविष्णुरुदरादिवत् नि्यप्रता मवति । तद्भावापत्त्या अप्रतदेहादावात्मात्मीया- 
भिमानवैकल्यान्नियप्रतत्वं सिद्धमेवेयथः । अभ्यास आदरार्थोऽवधारणार्था 
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वा ॥ १२ ॥ किच--य इति । स्पष्टोऽथः ॥ १३ ॥ दृसिहभावमापन्ना मन्त्री 

स्वाकिरिकेण नद्यग्यादीन प्यति । यदेवं पश्यद्विनोदं कतुमिच्छति तदा अश्यादीन् 

टीख्या स्तम्भयेदेवेयथः ॥ १४ ॥ किच--य इति | यदिच्छेन्मन्त्रराजो- 

पासकस्तदा दूरस्थान् देवादीन् खसमीपं आक्रषेयत्येवेयथंः ॥ १९ ॥ सव- 
राकात्मके दसिहे साक्षात्कृते उपासकेन सवै टोका जिता एवेयथः ॥ १६ ॥ 
साक्षात्कतस्क्रतुफटनारसिहेन सवे क्रतवः कृता एवेयथः ॥ १७ ॥ साक्षात्कृत- 
वेदाथपरम्रैतनारसिहेन ऋगादिसर्वा विया ब्रह्मप्रणवान्ता अधीता एव । 
अथर्वादगिरोभिः दृष्टया अथवकङ्गिरस" अथरववेदपर्यायाः । “ तदेक्षतः 
८८ तत्तेजोऽसृजत `° इत्यादीनि पुराणानि । अतीतार्थामिधायिनः कल्पाः ^“ जौनको 

[9 

ह वे महादाटः ` इ्यादयः । प्रदत्तिविषयकराकल्यादिक्षवादरूपाः गाथाः | 
नारे अविद्यापदतत्का्य तदियत्ताप्रकारका नाराशस्यः "° पुरुषान्न प्रर किचित्," 

८५ नेह नानाऽस्ति किचन › इन्यादयः । रिष्ट स्पष्म् ॥ १८ ॥ 

मन््रराजजापकस्य सर्वात्करष्टत्वम् 

अनुपनीतङ्तमेकमेकेनापनीतेन तत्सममुपनीतङघतमेकमेकेन 

गृहस्थन तत्समं गृहस्थङ्ातमेकमेकन वानप्रस्थन तत्समं वानप्रस्थ- 

दातमकमकन यतिना तत्समं यतीनां तु रातं पूर्णमेकमेकेन 

स्द्रनापकेन तत्समं रुद्रनापकदातमकमेकेनायवरिरःहिखाऽध्यापक्रन 

तत्सममथवेरिरःरिखाध्यापकङतमकमकेन तापनीयोपनिषदध्यापकेन 

तत्समं तापनीयोपनिषदध्यापकरातमेक्रमकेन मन्तराजाध्यापकन 

तत्समम् ॥ १९ ॥ 

वरिश्वगततारतम्यं मन्त्राजजापके व्िश्वराम्यतीलयाह--अनुपनीतरातमि- 
यादि ¦ यो गायत्रयुपदेरसंस्कारदययून्यः सोऽनुपनीतः तथाविधानां रातं अनुपनीत- 
शतं एकेन एकसंख्याऽऽकरान्ताऽयमुपनीतः अनुपनीतरातं एकेनोपनीतेन समं 
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नुल्यमियथः । रिष्टं णवं ज्ञातव्यम् । गृहस्थो द्विजन्मा यथावदागदिपग्ग्रही 
निादिकमंक्रत् मवति । सदारोऽदारो वा वनी । यथोक्ततुयश्रमानुष्राता यतिः 
ज्ञानगन्धविकटं इयथः । अन्यथा एकेनापि यनिना का वा समः स्यात् | 
रातर्रीयप्रारापणो रुद्रनापकः । उग्रमिययकाद्ररापदात्मकाऽयं मन्रगाजः 
तजापकः तद्प्रयवस्नः ॥ १९ ॥ 

मन्तराजजापकस्य व्रह्ममात्रपयवस्षानम् 

तद्वा एतत् परमं धाम मन््राजाध्यापक्रन्य यत्र न 

सूयस्तपति यत्र॒ न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा माति 
यत्र॒ न नक्षत्राणि भान्ति यत्र॒ ना्िर्दहति यत्र न 

खत्युः प्रविराति यत्र न दुःखं मदानन्दरं परमानन्दं शान्तं राश्चतं 

सदारिषं व्रह्मादिवन्दितं योगिध्येयं परमं पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्त 

योगिनः ॥ २० ॥ 

तदतदचाऽम्युक्त-- 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पहयन्ति सूरयः । 

दिवीव चश्ुराततम् ॥ 

तद्विप्रासो विपन्यवो नागृवांमः समिन्धत । विष्णार्यत्परमं पदम् ॥ 

तदतन्निष्कामस्य भवति तदतननिष्कामम्य भवति य णवं 

वदेति महोपनिषत् ॥ २१ ॥ 

तस्यवं सर्वोत्कषतामभिधाय त्ह्ममात्रपयवसन्नतामाह- तद्वेति ¡ यत्र 
यत्परकाराजडीभूताः सूर्यादयो दिवा खद्यातवत् न भान्ति, यत्पदं विमत्यु 
विदुःखं, यत्पदं गत्वा काऽपि न निवतेते “न च पुनरावर्तते ” “८ यद्रत्वा न 
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निवतन्त तद्धाम परमं मम 2, इति श्रुतेः स्पृतेश्च, यत् परं पदं ब्रह्यादिभिरपि 
आत्मत्वेन वन्दितं, यत् छवावरोषतया परमयोगिध्येय; यत् स्वातिरिक्तशान्तपदं, 
यत् सदाशिवपग्मानन्दखख्पं सदा अवदिष्यते, मन्त्रराजाध्यापकस्य तद्रा 

एतत् परमे धाम विकठेवरकैवल्यमियथः ॥ २० ॥ यन्मयोक्तं तदेवर्चा मन्तरे- 
णाम्युक्तमियाह- तदेतद चाऽभ्युक्तमिति । निष्प्रतियागिकसचिदानन्दमात्रतया 
यद वदिष्यते तदतत् विष्णोः व्याप्यसापिक्षव्यापनदाीख्स्येति षष्ठी “रायः 
शिरः 2 इतिवत् ज्ञेया, परमाधदृष्टया व्याप्यव्यापककठनाविररं तद्विष्णोः परमं 
पदं निष्प्रतियागिकस्वमात्रतया अवगन्तव्यं स्वातिरिक्तास्तिताश्रान्तिसूदनाः 

सूरयः विष्णुपदं सदा परयन्ति स्वमात्रतया साक्षात्वुर्वन्ति । परिच्छेदप्रसक्तो 

दिवीव चष्षुराततं दिवि छखप्रकाराचिदात्मनि चक्चुसि आततम् । इवशब्दः 
आधाराधेयकछनानिरसनाथः । सूरयः कीदशाः ! इत्र विप्रासः विप्राः 
विपन्यवो विमन्यवः अक्राधा इयथः । जागृवांसः खाज्ञानविरव्छाः समिन्धते 

सम्यक् दीपयन्ति अस्मदार्दान् प्रकथयन्तीयथः | तच्छब्दाथमाह-- विष्णोरिति | 
^“ तद्विष्णाः परमं पदं ?› इध्यादिना यदुक्तं तदथस्तु निष्कामस्य भवति | 
आव्ृत्तिरादरार्था ॥ २१॥ 

इति पच्चमोपनिषत् 

श्रावामुदेवेन्द्रदिष्यापनिषद्भह्ययोगिना | 

तापनीयोपनिषदो व्याख्येह टिखिता मया ॥ 

इति श्रीमदीशाव्टोत्तरदातोषनिषच्छाखविवरणे सप्तविंदातिसंख्यापूरकं 
नुसिहपूतापिन्युपनिषद्विवरण संपूरणंम् 
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+ 

उतत्तरताधना 

प्रचमः खण्डः 

दवानां निर्विरेषन्रह्मजिज्ञासा 

देवा ह वै प्रनापतिमत्रवन्--अणोरणीयांसमिममात्मान- 

मोकारं नो व्याचक्ष्वति ॥ १ ॥ 

नरसिहोत्तरतापिन्यां तुयतुयात्पकं महः । 

परमद्ैतसाम्राज्यं यत् स्यात्तन्मे पग गतिः ॥ 

मन्वगजमहाचक्रोपासनया देवाः विद्युद्रान्तरया भूत्वा जाम्रजाग्रदादि- 

चतुप्परचदराकटनाऽपहवसिद्धं निष्प्रतियागिकतुयतु्यं सान्नात्कतुमिच्छन्तः सन्तः 

म्वकीयमादिगुरं प्रजापति तुयतुयविषयकं प्रश्नं कृतवन्त इयाह श्रुतिः । अनया 

आख्यायिकया विद्युद्रान्तगमुनीनामेव निविरोषन्रह्मावगतिः नान्यथेति चा्यते | 
देवा ह वा इति । देवा ह् वै प्रजापतिमन्रुबन् इत्युक्ताधम् । किं तत् ! अणोः 

यौद्धप्रययादपि अणीयांसं इमं प्रयञ्चं आत्मानं ओङ्कारार्थं नुयतुर्गयं नोऽस्मभ्यं 

व्याचक्ष्व कथयस्व इति ॥ १ ॥ 

ब्रह्मात्मैक्योपदशः 

षै परत्योमित्येत (५ दक्षरमिदं ०) ऋ, = 1] 

तथत्योमित्येतदक्षरमिदं स्वै तस्योपन्याख्यानं भूतं भवद्ध- 

विष्यदिति म्षर्मोकार एव यच्ान्यत्तिकान्दातीतं तदरप्योकार एव मवे 

हयतद्रह्यायमात्मा तह्य ॥ २ ॥ 

देवैः पृष्टः प्रजापतिः तथेति तत्कृतप्रश्नमुररीकृय भगवान् प्रनापतिगह । 

किमिति ? पूवतापिन्यां यदुक्तं ओमित्येतदक्षगमियाटि तत्रामिधानामिषेययो क्य 

* प्रलयक्षमुपलम्यते--अ >. 
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स्याष्ष्टचरत्वादिति यथा भवद्भिः प्रष्टं तत्तथैवेत्युक्तिः तेषां प्रश्नाङ्गीकायार्था | 
अभिधानामिधेययोः एकत्वं यथा भवति तथा प्रतिपादयामीति प्रतिज्ञां करोति-- 

तथेति । म्वात्मप्रदानन स्वोपासकमवति ओमिति अक्षरानुकरणाधः । एतदुक्त 
क्ष्रं अभिधानात्मकं विविवप्रनययगम्यं इदं सव विकारात्मकं जगत् वाचाऽऽरं- 
मणमात्रं, न हि नद्रस्त॒पदं भजतीयथः । तस्य ओदुाग्स्य उपन्याख्यानमिन्यादि 

अयमात्माब्रह्मेयन्तमुक्ताथम् ॥ २ ॥ 

ब्रह्यात्मैक्यावगमोपायोपदशः 

तमेतमात्मानमोमिति व्रह्मणेकीकरत्य ब्रह्य प्वात्मनोमित्ये- 

कीकृत्य तदेकमजरममृनमभयमोमित्यवुमूय तस्मिनिदं सवं त्रिशरीर- 

मारोप्य तन्मयं हि तदेवति मंहगेदोमिति ॥ ३ ॥ 

तंवा एतं त्रिररीरमात्मानं त्रिशरीरं परं ब्रह्मायुसंदध्यात् 

प्थूलत्वान् स्थूटसृक्तवाच्च सृष्मत्वान् मृष्ममुक्तवाचचेक्यादानन्द्- 

मोगाच्च ॥ ४ ॥ 

जगत्कारणं त्रह्म; नात्मा, तस्य व्रह्णोऽन्यत्वेन काग्णत्वाप्रतीतेः, तथा 
अपराक्षात्माऽपि बह्मणाऽन्यः, ब्रह्मणः प्ररोक्षत्वात्, इ्यारंकायां ब्रह्मात्मनोरेकत्वं 
सोपायमाह-- तमिति । तं अन्तःकरणावभासकं प्रयश्च एतं चक्षुरादेगपि 
्रवत्तिनिमित्ततया चश्चुरादिरूपं आत्मानं ओमिति अनेनाक्षरेण ब्रह्मणा एकीकृदय 
सत्यज्ञानादिटक्षणं ब्रह्म चात्मना प्रतीचा ओमित्येकीकृलय प्रयक्परयोरेकतां 
विधाय यत्प्रयग्त्रद्मणोरक्यं तदेकमजगं जरादिपदूर्मिवेरव््यात् अगतं षडभाव- 
विकाराभावात् अभयं भीहितुद्रेतामावात् ओमिति ओङ्काराद्यवयवसंजाततत्व- 
भस्यहंत्रह्मास्मीतिमहावाक्याथानुसन्धरानतः प्र्यक्परचितौरेक्यं अनुभूय तस्मिन् 
आद्यर्थे प्रयगभिननपरमात्मनि इदं उपरभ्यमानं त्रित्वाक्रान्तं सत्वादि- 

` चात्मानमोमि-अ १,अ २, क, 
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त्रिगुणं नाग्रदायत्रस्थात्रयं स्थुखादिरारीग्त्रयं आध्यात्मिकादितापत्रयं विश्वादि 
जीवन्रयं वरिरडादीश्वरत्रयं ओत्रादिव्यषटिसम्यक्योपाधिकचनन्यत्रयं वा रारगरं 

यस्य॒ तत् त्रिशरीरमारोप्य यद्यत् यस्मिन्नघ्यम्तं तत्तत् तन्मयं तद्विकारत्वात् , 

यथा गज्जुस्षपादिः गन्वादिविकारः न हि गज्जुव्यतिरकणास्ति तथा आङ्ागथ- 
प्रयगभिन्नत्रह्माध्यस्तं तद्विकारत्वन न दहि तद्रनिरकरेण निरूपयितुं शक्धमियाह- 
तदवति | यत णवं अतः खारापिनत्रिशर्गगं संहरन् त्रिरा नेन्यनुसधरानं 

कुर्यात् । मंहारप्रकागमाह--ओमिनि । व्यष्टिसमण्योङ्कागधप्रयकपरक्यरूपं 
वास्तवं रन्जुस्थानीयत्वात्, तदध्यस्तं त्रिशगरं अवास्तवं सपस्थानीयत्वात् 
॥ ३ ॥ एवं सूत्राथभूतस्य वृत्तिणरभ्यते-- तमिति । तं वे ब्रह्मस्वरूपमेव 
एतं न्वातिरिक्तान्तःकरणधर्मानात्मनि मन्यमानं स्थूटसूष्ष्मकारणङ्रीराण्यस्येति स 
त्रिशगीगः तं आत्मान त्रित्वादिसं्याविरिष्टं चिरारीरं तदपवादाधिकणत्वैन 

परं निगतिरयं ्वारोपितातिशयन्य प्रव्ययं गतत्वात् तदेव त्रिविध्पगिच्छेदद्यून्यं 
व्र्येयनुसंदध्यान् इटमहमस्मीति प्रययावृत्ति कुथान् आ ताक्नात्कारमियधः | 

तत्रोपपत्तिः--स्थूरत्वान् । यथा व्यछटिस्थृट्दारीरामिमानी स्थरः तथा 

सम्टवमिमानी विराट् तत्मात् स्थरत्वात् । एवं त्यटि्षमष्टिस्थूलशरीराभिमानिः 

विश्चविराजोरक्यं आओनृत्वम् । न केवटं आत्न्वं, विंत्विदमपरीयाह-- स्थूल- 
मुक्त्वाञ्चेति । व्यष्टिलमषटिचध्नुगदिपराहमरूपादिमाग्यजानं मभू, तद्राक्तागौ 

स्थूटशुजो, तद्भावस्तत्त्वं, तस्मान् स्थूलमुक्त्वान् । तथा व्यष्टिसमटिव- 

प्वापाभिनानिनरिकत्वं समानमियाह--सु्ष्मत्वान् सुष्ष्ममुक्त्वाचक्यादानन्द- 

भोगाच | यथा विश्वविगजेगक्यं आतृत्यं तथा तजससूत्रयागक्यं अनुजातृत्वं, 

प्ा्ञश्वरयारक्यं अनुङ्ञेकगसत्वमियशधः ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मात्मनः चतुष्पात्त्वम् 

सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥ ‰ ॥ 

विश्वविगडत्रादीनां प्रथवूप्रथक्चनुगात्मत्वप्रपञ्चनोपायतस्तुयतुर्य निरूप- 

यनि---सोऽयमिति । अयमात्मा व्रह्ेति यस्तुयतुयः परमात्मा प्रपतितः 
99 
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सोऽयमात्मा चतुष्पान् व्यष्टिसमष्टयान्मकष्वातिग्क्तावियापदस्थूटस््मायंरा- 

चनुष््यागेपापवादाधिकरणविश्वविराडात्रायात्मना चत्वारः परादाः अस्येति 

चतुष्पात् ॥ ५ ॥ 
विश्वस्य चतुरात्मत्वम् 

जागसितस्थानः म्थूलपरत्नः सक्ताः एकोनविदितिमृखः स्थूरं 

सृकृ चतुरात्मा विश्वो वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥ £ ॥ 

तत्राद्यं पादमवताययति- -जागग्तिति। चक्षुगर्दन्द्रः स्थूढरूपादिप्रहणं 
जागग्णं स्थानं अस्येति जागग्तिस्थानः स्थूटशूपादो प्रज्ञा यस्येति स्थूलप्रज्ञः 
सप्राङ्ग एकोनविंदातिमुखः स्थूटमुक इति व्याख्यातम् । एकेकस्यामवस्थायां 
म्वाविदयापदस्थूर्टाजप्रविभक्तव्यष्टवादिम्थूटसूष््मवीजाघमात्राानुयोगतो विश्वविश्व- 
विश्वतैजस्िश्वप्ाज्ञविश्चतुयमेदेन आत्मानो यस्य स चतुरात्मा विश्वः ॥ 

तस्य चातुर्विध्यं प्रकटयितुं जाग्रदायवस्थायाश्रातुर्विध्यमुच्यते | त्था 
जाग्रदवस्थायां यदा प्रमाता स्मगणादिव्याप्रतिविरव्छ भूत्वा केवल्चश्षुरादीन्द्रिय- 

द्वारा खूपादिविषयाननुभवति तदा जागरणे जागरणम् , तदमिमानी विश्चप्रवि- 

भक्तविश्रो मवति, तत्तमष्टयमिमानी विर टप्रविभक्तविराद् भवति, व्यष्टिसमष्टये- 
क्याभिमानी ओत्रोता भवतीति सर्वत्र णवमेवोह्यम् । यदा चक्षुरादिनेरपेक्त्येण 
मनसैव विषयान् गृह्णाति तदा जागरणप्नः, तदभिमानी विश्चप्रविभक्ततैजसो 
भवति, तद्रा नेत्रादिव्यापृतिसत्वासत्वाभ्यां निर्व्याप्रतिन निद्रातः । चक्षुरादिना 
मनसा वा रूपादिना [वा] आत्मानं वा न प्रतिपद्यते केवटमचेतन इव तिष्टति 

तदा जागरणप्रविभक्तोऽयं स्वापः, तटभिमान्यात्मा विश्वप्रविभक्तप्रज्ञ उच्यते | 

यदा स्वाचायौपदेरात् पुण्यपरिपाकद्रारा विरोषसामान्यमटभमानः समाध्यारूट 

इव जागरणजागरणादिकल्नामावामावप्रकादाकः साश््यहमस्मीति मासते तदा 

जाम्रत्प्रविभक्ततुर्यावस्थोच्यते । तदभिमानी विश्प्रविभक्ततुरीयो भवति ॥ 
यथा स्थूलभुक् चतुरात्मा विश्वस्तथा वैश्वानरः ओता चेति । 

वक्ष्यपाणतेजसादपेश्षया प्राथम्यात् प्रथमः पादः ॥ ६ ॥ 
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तैजसस्य चतुरात्मत्वम् 

सखञ्रस्यानः सुष्मप्रजञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः सुष्ष्ममुक्र 

चतुरात्मा तैजसो हिरण्यगर्भो द्वितीयः पादः ॥ ७ ॥ 

दवितीयं पादमवतायं व्याकरोति--स्वप्रस्थान इति । स्वप्रस्थान इयादि 

सू््ममुगिच्यन्तं व्याख्यातम् । तेजससूतरालुज्ञातृणां चातुविध्यप्रकटनाय स्वभाव- 

स्थाथा अपि चातुतिध्यमुच्यते ॥ 
जागरणस्य शरीरिन्द्रियविषयत्त्वात् चातुविध्यमुक्त, स्वप्रावस्थायास्तद्- 

भावात् कथं चातुविध्यसिद्धिः १ इति चेत्--न, स्वप्रावस्थाया वासनारूपेण 

देहेन्द्रियेन्द्रियाथसच्वात् चातुिध्यसिद्वियुज्यते ॥ 

चतुरात्मा तैजसो दिरण्यगभे इत्यत्र तजसादेः चातुविध्यम्मुरणाय 

स्वप्रावस्थायाश्वातुविघ्यमुच्यते | तत् कथम् ?-- यद्रा स्वत्े मानसव्यापार् विना 

स्वाभिक चक्षुरादिना रूपादिविशेषजातमनुमवति तदा स्व्ननागरणं, तदभिमानी 

तेजसप्रविभक्तविश्चो भवति, तत्समष्टिस्वप्रजागरणाभिमानी सूत्रविराट् › तद्ष्टि- 

समध्यक्यामिमानी तु अनुङ्ञातृप्रविभक्तातेति प्रतिपादमेवं उद्यम् । यदा 

स्वप्नावस्थायां स्व्ननाम्रत्कखनां विहाय स्वाप्निकचक्षुरादिव्यापारं विना केवन्टमनमव 

विषयाननुभवति तदा स्वप्तस्वप्ः, तदमिमानं तजसप्रविभक्ततजसा भवति | यदा 

स्वप्नावस्थाप्रविभक्तजाम्रत्स्वप्रकटनां विहाय स्वापनिकचक्षुराटिना मनसा वरा 

सामान्यव्रिदाषजातमगृहत्वा वाह्यरूपादीनात्मानं च विस्मय कवरम्तच्पततयवा- 

बस्थिति; तदा स्वप्प्रविभक्तसुषुप्तिः, तदमिमानी तजतप्रविमक्तप्रज्ञा भवति । 

यदा स्वकृतपुण्यपग्पाकतः स्वप्प्रविभक्तनाग्रत्स्व्स्वापकःठना वरहाय स्वान्त- 

वाह्मचित्तकल्पितादाषविरोपकलनामावामावप्रकाराकस्वमनतुयतया अत्रस्थितिः नदा 

स्वप्तुर्यावस्था, तदभिमानी तजसतु्गयो भवति ॥ 

यथेव तजसश्वतुगान्मा तथा दिगण्यगर्मोऽनुज्ञाता च चतुगत्मा मवति | 

इति द्वितीयः पादा व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 
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प्राज्ञस्य चतुरात्मत्वम् 

यत्र सुप्तो न केचन कामं क्रामयत न केचन स्वम्र पयति 
तन्सुषुप्तं सुषुक्षस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक् 

चतामुखश्चतुरात्मा प्राज्ञ ईश्वरम्तरतीयः पादः ॥ ८ ॥ 
चे 

एप स्क्रश्रर एष सवन्ञ एषाऽन्तयाम्येष योनिः सर्वस्य 

परभवाप्ययो हि भूतानाम् ॥ ९ ॥ 

तृतीयं पादमवताथं व्याकगत्ति-- यत्रेति । यत्र सुप्त छ्यादि चेतोम॒ख 
इयन्तं व्याख्यातम् । चतुगत्मा प्राज्ञ हरः इयत्र प्राक्ञवीजानङ्ञकरसानां 
चातुविध्यप्रकटनाय स्वापावस्थाया अपि चातुर्विध्यमुच्यते ॥ 

जाग्रत्स्वप्नयोः व्यावहारिकप्रातिभासिककटनानिर्वाहकत्वेन तत्र चातुरविध्य- 
सुपप्ते । कथं करण्रग्रामापरतिटक्षणस्वापस्य जाग्रदादिविभागानरहत्वातः 
चातुविध्यसिद्धिः ! उति चेत्--न; स्वापे करणग्रामस्यो परमेऽपि साक््यनुमवस्य 
नियत्वात् सुत्तेरत्थितस्यतावन्तं काटं सुखमहमस्वाप्सं न किचनावेदिषं इति 
परामर्ो दृ्यते---सुषुप्तावपि जाग्रत्स्वपनिवाहकस्थूटसूक्ष्मडारीरेन्द्रियविषयाणां 
तीजरूपेण विद्यमानत्वात्, तदानीमभानेऽपि ततो निर्गमनप्रथमक्षणे जाग्रत्स्व- 
पान्यतरस्थानस्य उप्ररुभ्यमानत्वात् , सुषुप्तावपि चातु्विध्यसिद्धिरविरुद्धा ॥ 

सुषुन्यवस्थाया यदा जाग्रत्छन्नयाः अन्यतरस्थानस्थः पुमान् जागरणात् 
सवप्रद्रा सुषुप्तस्थान जिगमिषुः स्वनेत्राटिना रूपायज्ञानभनुभवति तदेयं सुप्षिप्रवि- 
मक्तजाग्रदुच्यते, तच्ष्टबमिमानी प्राज्ञप्रविभक्तविश्वः, तत्समष्टवभिमानी वीजात्म- 
प्रविमक्तविराद , तदुभयेक्याभिमानी अनुङ्ञैकरसोतेयादि सकेतरैवमूह्यम् । तत्रन 
यदापरतवाह्यरूपाद्ज्ञानः पुमान् जामग्रत्सप्रयोः अन्यतरस्थानमवलटम्ब्य मनसैव 
रूपायज्ञानमनुमवति तदा स्वापस्वप्नः, तदमिमान्यात्मा प्राजञप्रविभक्ततैजसो भवति | 
तत्रैव यदा स्वचतन्यव्याप्ताभिः अज्ञानृत्तिभिरेव अज्ञानमनुभवनपि स्तव्ध इव 
नानुभवति तदा खापप्रविभक्तखापः; तदभिमान्यात्मा प्राज्ञप्रविमक्तप्राज्न उच्यते | 
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तत्रव यदा स्वाप्रप्रविभक्तजाग्रत्स्यप्रस्वापभावामावविज्ञातृप्रयगानन्द्राऽस्मीत्यान्मान 

मनुभवति तदा स्वापतुरीयावस्था, तदमिमान्यान्मा प्राज्ञप्रविभक्ततुय उच्यत ॥ 

एवं विश्वविराडोत्रादिचातुविष्यहनुनाम्रत्छप्नस्वापप्रविमक्तजाग्रदायवस्था- 

चतुष्टयं अविद्रद्धिरपि पदे पदे अनुभूयते । अत्राविद्दपेक्षया विदृषो विदाषः 
उच्यते । ब्रह्मवित् तद्रा वरीयान् वा-सचिद्ानन्दावरणजउक्रियाज्ञानच्छ- 

ञाक्तिपरिणामिनां जाग्रदादिप्रविसक्तजाग्रदादीनां मिधा व्यमिचारित्वादिवद्दाप- 

दुष्टत्वं तदारापापवादाधिकरणतया तद्वावामावप्रकाङकतया च व्िद्यमानतुयस्य 

म्बविकल्पितजाग्रदादिविकार स्परष्ठतवं श्रुयाचायमुखता विद्वितं अवघ्रृतं पुंख, यतः 

म्वविक्रल्पितजाग्रदादिप्रविभक्तजाग्रदादौ आत्मात्मीयामिमानता निरावरणप्रयक्् 

प्रकाररामिनपरप्रकारोऽपि तुरीयो न प्रकाशत अता जाम्रत्प्रविभक्तनागरणादरिकं 

विमरूतरनमसि ममूर्षावस्थाचित्तविकल्पितनानारक्ञवचितकनकमयपत्तिपननगस्थ- 
गजतुरगनानाजातिमनुष्यतत्तदु चितनिवासस्थटप्राकारडम्यगृहागामाख्यगापुादि- 

जुष्टगन्धर्वनगरवत् मायामात्रं, तत्कल्पना उधिकरणं यत्तदव सत्यं, तदवाह- 

मस्मीयनवरतानुसन्शानतो व्रह्मविदादिभवति । प्राज्ञ इश्वरस्त्रतीयः पादः ॥ ८ ॥ 

तृतीयपादारपाधारे प्राज्ादि स्तोति--एष इति । । उक्ताधमेत्तत् ॥ ९ ॥ 

अवस्थात्रयस्य मायामात्रत्वम् 

तरयमप्येतत् सप्तं स्ठप्रं मायामात्रं चिदकरमा ध्य- 

मात्मा ॥ १८ ॥ 

तुयविकल्पितावस्थात्रयतत्कायम्य मायामात्रत्यं तदधिकरणतुयस्य चिदकग- 

सत्वं चाह-त्रयमिति । व्यष्टिनमष्रयात्मकजाग्रटायतरस्थाच्रयमपि एवं 

त्रिसंख्याऽञकान्तमेकेकमनेक मेदभिन्नं एतन् सुषुप्रमुक्त; तम्यानान्मापहवसिद्धात्म- 

मात्रावरणदूपत्वात् । यत णवं अतः एतत््रयमपि सुषुप्तम् । एतत्तयस्याप्यात्मा- 

वरणांरो सुषुप्तिसाम्यमस्तु, तत्रात्मात्मीयप्रतीतिः कथमिचयत्राह--स्वप्र माया- 

मान्रमिति । स्वावृतिरूपावस्थात्रयतत्कर्येऽपि स्वात्मात्मीयामिमतिविकार जातं 
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स्वप्र छ्वप्रतुल्यं प्रातिमासिकमियथः, तत्प्रतीतिकाटमात्रस्थायित्वात् | विचा्थमाणे 
अवस्थात्रयनत्कायजातं तत्रात्मात्मीयामिमतिमोहा वा एतत्सव मायामा 

प्रमाथतः उदाविषाणवदवस्तुत्वात् । य: सखावरणात्सकावस्वात्रयतत्कार्यापरहव- 
प छ) (५. 

सिद्धाऽयमात्मा सः चिद्करसः चिन्मात्रत्वात् ॥ १० ॥ 

तुरीयस्य चनुरात्मत्वम् 

अथ तुरीयश्चतुरात्मा तुरीयावपितत्वदेकैकम्योतानुन्ञात्रतन्ञा- 

किकल्पेन्नयमप्यत्रापि सुषुप्तं खम्नं मायामाच्रं चिदेकरसो हि ॥ ११ ॥ 

तस्यैव स्वाज्ञटप्रसक्तपाटत्रवापिश्चया स्व्गदृ्टवा नुरीयत्वं चतुरात्मत्वं, 
वस्तुतः सवग्रा्तुयतुयन्वं चाह--अथेति | अथ अवस्थात्रयप्रपरचचनानन्तरं 
यद्विटु पोऽविदुषश्च साघ्रारणं इत्युक्तम् | अत्र तु तुर्यप्रपञचे विदुष एवाधिकार 
नाविदृपः । यत्स्वरूपमविद्रनातं न स्पृशाति सोऽयं तुरीयः चतुरात्मा | 
व्यष्टिसमष्टिविभागानहतुयतुरीयेण साकं चतुरात्मत्वं, न स्वरतः, तयस्य 
त्यात्मकत्वात् ॥ 

त्यात्मकत्वमप्रि तुयस्य॒ न संभवति । कुतः ! जाम्रत्स्व्तसुषुततिषु 
रारीरन्द्रयेन्दरियाधजातं व्यक्ताव्यक्तवीजशूपरेण वतत इति जाग्रदादेः चातुर्विध्य- 
मुक्तम् । अविक्रल्पतुयाव्रस्थाया नि्वीजात्मकत्वात् कथं त्रेविध्यमुच्यते ! 
यदच्येन तदा तुर्यश्वनुरात्मेति यथाश्रुतमेव चातुविध्यं वक्तव्यमिति चेत्-न 
तुयश्चतुात्मेति श्रुतो तावत् सविदोषनिर्विदोपावेकीकय विवक्षितम् ॥ 

तुरीयमपि नितिदोषमिति चेत्-न सप्रतियागिकत्वात्, सप्रतियोगिक्र- 
निविदोषस्यापि जाम्रदाद्िविरोषसपिश्चतः सविदोपत्वात् , सप्रतियोभिकनिष्परति- 
योगिकनिविरापयाः सविकल्पाविकल्पकत्वेन तयोर्योगासंभवात् , स्वविकस्पित- 
साश््यमासकसाक्षिणः सक्ष्यताभावे तत्सपिन्नसाक्षितासंमवात्, सविकल्प- 
साक्त्यसद्धाव सविकल्पत्वेन सविरात्वं[त्वात् ], सयस्य॒सन्यमित्तिवत् 
तद्ताविकल्पाविकल्पत्वस्य मुख्यत्वात्, सविदाषनिर्विरोषयोः पृथग्वक्तव्य- 
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तया त्रविध्यमेव विवक्षितम् । यदि चातुतरिध्यमेव विवक्नितं स्यात् तयोः 
मिश्रदाषापत्तेः[त्तिः] तुयावस्थाया निर्बीजत्वं यदृक्त तद्विचिकरित्स्यं, तस्याः 
सवीजत्वात् । व्यष्टिसमण्रवात्मकतुर्यावस्थाभागत्रयस्य गुणसाम्यत्वेन साक्यु- 
प्राधित्वात् गुणसाम्यस्य वीजाज्ञानकारणत्वात् तत्र व्रीजादिकं पुनव्युत्थानाहतया 

मूच्छितं सद्रतत णव, तु्तरीजपदाख्डत्रह्मविद्रग्परिस्यापि पुनच्युत्धानदर्जनात , 
पुनन्तस्यव निष्प्रतियोगिकनिर्वी नतु्तुयमात्रपयेवमन्नस्य व्युत्थानादनाच, णवं 
व्युत्थानस्य संसाग्दुःवहेनुत्वात् जाग्रनाग्रदायनुज्ञकगसाविकल्यस्थः समं 
तुपजागरणायविकल्पानेङ्गकर नान्तस्याप्यात्मावग्णन्वे मंदप्रतीतित्व वब्रान्तवत्व 
चाविराषत्वात् | यस्मादेवं तस्माततुयावन्धाभागत्रयस्यापि मविरापत्वैन त्रैविध्य- 
सिद्धिः अविरुद्धा ॥ 

यथा नजाग्रनाग्रदा्यविकल्पानङ्ञकसान्तचनुप्पश्चदरामेदक्ना व्यष्टि 
समष्टिविभागविचिष्रा तधा नुघतुर्याऽ्पि व्य्ठयादविकग्रनायुक् मविनुमहतीति 

चत् -न, तुयनुर्यम्य निप्प्रतियागिकाविकल्पाविकल्परूपत्वन व्यष्टिममष्टवादि- 
विभागकटनाऽपह्ववसिद्धत्वात् ॥ 

तरिं जाग्रजाग्रदादिचनुप्पञ्चदराकटनाऽऽदरिमिः नुयतुयम्य मामानाधि- 
करण्यात् अत्रिकल्पाविकल्पना कुनः ! इति चत् -न, तुयनुयाज्ञानविकल्पित- 

जाग्रनाग्रदादिचतुष्पञ्चदरकटनानां विकल्पस्य स्मु्रल्वन तद्विकल्पकरलनाऽप्रह्व- 

सिद्धतुयतुयस्य अविकल्पाविकल्पत्वस्य सिद्धत्वात् ॥ 

जाग्रदिश्वविराडात्रदिग्ि तु्ेस्यापि विकल्पत्वं स्यादिनि चेत्--न, 
व्यावहारिकिसन्यतावन् मोणाविकल्पत्वसंमवात् । जाग्रत्व्वप्रसुपुपितुरीयं विश्र- 

तजसप्राज्ञतुरीयं विराटसूत्रवीजनुरीयं आत्रनुजञात्रनुङ्ञंकरमाविकल्प इ्यत्र नाग्रदाच- 
वस्थात्रयविकिष्व्यष्टिसमषटयसिमानिविश्वविगडात्रादया मिधा व्रिकल्पर्पा णव, 

तेषराममिघानव्यापाग्विकल्पदङानात् । तदपेक्षया जाग्रद्विश्वविगाटूतुयाणां ममिधान- 

व्यापारयेरिकत्यात् अविकल्पत्वं, जाग्रततर्य॑स्वप्ननुर्य॒सुपृप्तिनुयं॒॑विश्वतुयं 
तेजसतरीयं प्राञतुय विगाट् तुयं सूत्रतुरीय बीजलुगायं आत्रविकल्पः अनुज्ञात्न- 

विकल्पः अनुङैकसाविकल्प इति च तुयजाग्रत्खप्नसुपूप्तयः तुरयविश्वनजमप्राज्ञाः 
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ु्थविगाटूसूत्रत्रीजानि अविकल्ोत्रनु्ञात्नुज्ञकरसा इनयत्र विकल्परूपजाग्रदिश्च- 
वरिगडात्रादिषिरौपणविनिश्ृन्वादविकल्पत्वं गौणं सयस्प सयमितिवत् । 
अपिक्षिकाविकल्पानां चतुधितिनुर्याणां अयं पारमाथिकाविकल्पः तुर्यतुयः, 
जाग्रद्विश्वविगाडात्रादिविकल्पानां नुयनुपरिसमाप्तत्वात्, सववेदान्तसिद्धान्त- 
नुयतुर्यावगतेः जाग्रनाग्रदायव्रिकल्पानुक्ञकग्सान्तविकल्पापहधप्वकत्वात् ॥ 

णवं विद्दया जाग्रनाग्रदादिचतुप्प्चदराकटनाऽपि अविकस्पाविकल्प- 

नुयनुयमात्रव अवशिष्यते । यतस्तुर्यनुरयो निष्प्रतियागिका्रतरूपेण अवरिष्यते 
अतम्तुयनुरये व्यष्िसमष्टिविमागक्रल्ना अस्ति नास्तीति विश्वमापहवोक्तिपि न 
संभवतीति सिद्धा । एतावता प्रसङ्गेन तुर्यतुर्यस्य निष्प्रतियोगिकनिर्विरोषत्वं, 
नुयस्य तु सप्रतियोगिकनिर्विरोपत्वेन मविशोषत्वं, अतोऽयं तुर्थचेविध्यम्हति ॥ 

कथं नुयावस्धायान्रेविष्यमिति ? उनच्यते- वाद्यविषयादिमेदसत्तवेऽपि 
“ सै वल्विदं ्रह्म ` (सत्तामात्रं हीदं सर्व ° इ्यादिश्रुतिरातसिद्धात्मप्रनययो विद्रान् 
नयनादिना अप्रगतनिखिरशूपादिभेदं गृह्णाति; तदिदं तुयनागरणं, तदभिमानी 
तुयेविश्वः; तत्समष्यभिमानी नुयविराट् , तदु मयेक्याभिमानी त्वविकल्पोते- 
यायृह्यम् । ‹ समात्मा तह्मव व्रह्मत्मेवात्र दयेव न विचिकित्स्यं ` इयादिवक्ष्य- 
माणश्रुयनुरोधेन उपस्तनेत्रादिव्यापारो विद्वान् बह्यसाक्ात्कारपरिणतमनसैव 
प्रयक्परचितेरक्यमनुभवति, तद्रा तुर्यस्वप्नः, तदमिमान्यात्मा तुर्य तेजसो 
भवति । यदाऽयं विद्वान् ““ सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म "` इन्यादिश्ुतिसिद्धं त्रिपुररीम्रासं 
ब्रह्माहमस्मीयन्तःकरणसशूपविल्यनिविकल्पकसमाधिपरवडा भूत्वा स्त्ध इव 
तिष्टति तदेयं तुयमुषृत्तिः, तदभिमानी तुप्रज्ञो भवतीति ॥ 

एतावता म्रन्थेन ्यष्ठि्मष्टिविमागानर्हतुतुर्यण सह तुर्थधतुरात्मा तुर्यतुर्यं 
विना त्यात्मेति व्याख्यातम् । कथं एवमवगम्यते १ इन्यत्र एकैकस्य तुरीयाव- 
सितत्वात् जाग्रदविश्वविराडोत्रादिकन्नायास्तुयपर्यैवसितत्वात् । तर्यो जाग्रदा्- 
पवाद्राधिकरणं, ततः तद्रष्टिसमष्टिविमागाहस्वाधिष्टेयसपिक्षं स त्रैविध्यम्हति | 
तुयतु्स्य॒ निरधिकरणतया निविमागत्वात् तदेव निष्परतियोगिकसन्मात्न, 
तदतिरिक्त नास्त्येव । यदस्तीति स्वाज्ञद्या प्रसक्तं तदा प्ररमाथदश्या 
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तदसत्पदमहतासत्र व्याति हि `` पश्यतेहापि सन्मात्रमक्षदन्यन् 2 उति | 
मदुत्रतातिः जागरणादा, अभेदप्रतीतिः रुर, मेदरामेदाभावप्रतीनिः तुयतूरयं | 
कथं एवमवगम्यते ? इयत्र ओतानुज्ञात्रनुज्ञाऽविकल्पेः । नुयविश्वविगडक्यात्मना 
द्तप्रपञ्चानुगताऽयमोता भवतीत्येका भद्रः | नुयं तनससूत्रक्यात्मना प्रयक्पर्- 
चितरक्यमनुनानातीयनुज्ञाताऽनुमन्तेति द्वितीयो मदः | तुर्यप्राज्ञत्रीजक्यात्मनां 
्ञात्रादित्रिपुदीविरव्छचिदेकरसरषिरनक्ञकयस इति तृतीया मेदः । व्यधितमप्ि 
तुधक्याविकल्पात्मना सवविकल्पापहवसिद्धनुयनुर्वो अविकल्पाविकल्पतया 
याऽवरिष्यते प्रवपिश्चया स चनुर्थो मेदः } तनरातानुज्ञात्रन॒ङ्ञाऽविकन्यैः 
चतुधश्चतुरात्मेलय्थः साधितः । अत्र नुधेनागरणादित्रयमपि सुपुप्र जाग्रदा्- 
वस्थात्रसप्रविमक्तजाग्रदादितदध्यक्षवत् तुर्यावस्थाप्रविभक्तसाघ्यक्षतुयजागरणादित्र- 
यमपि त्रिसंख्याऽञक्रान्तं मुपृत्त, तुयतुयमात्रावरणरूपत्वात् । य्दयाव्ररणतया 
त्रयमपि सुप्तं तद्रा तुयजाग्रदवि्वविगाडात्रादिप्रतीनिः कुतः ? इति चेत्-- 
परमाथदष्टयाऽभावेऽपि परातिमासिकद्र्वा = नमवनी्याह---स्वभ्र मायामात्र 
चिदेकरसो दीत्युक्ताथम् ॥ ११ ॥ 

तुरीयतुर्यादशः 

अथायमदेशो न म्धून्प्र्ं न मू्मग्रजञं नाभयनःप्र्ं न 

प्रज्ञे नाप्रज्ञं न प्रज्ञानघनमदष्मत्यवदायमग्राद्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यप- 

देहयमकात्मप्रत्ययमारं प्रपञ्चापरामं रिवं रान्तमद्तं चतुर्थं मन्यन्न 

स आत्मा स॒ विज्ञेय इश्वरम्रास्रम्तुयतुरीयः ॥ १२ ॥ 

उक्तार्थे श्रतिनिर्दिप्रदेगा मवरतीत्याह--अथरति | अथञव्दाऽधिकागथः। 
नु्यपाद्ाख्डानां विदृषामेव दलायघ्रात्तातोपनिपद्धिः स्वातिग्क्तिजाम्रनग्रदाय- 

विकल्पानक्नकरसान्तविरापजातं नति ननी्यादिघ्यत इति आदेः । कोाऽयमादज 

" अयमात्माऽ्यमादशः--अ. अयमाददाः-- क. अयमात्मादञः --अ २. 

330) 
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इयत आह--न स्थृ्य्रज्ञमिति । नेदं तुयतुरीयं स्थूटप्ज्ञ व्यटिमष्िजाम्र- 
जागरणाभिमानिविश्रविश्वविरादविराटतदैक्योत्रोतकटनाऽमावात् । तथेदं न 
सुष्ष्मप्रज्ञं ॒व्य्वादिविरि्टजाग्रत्प्रविक्तश्वप्नामिमानितेजससूत्रानज्ञात॒विरक्षण- 

त्वात् । तथेदं नोभयतःप्रज्ञं अविद्यायामात्मनि च प्रज्ञानवाद्यजाग्रत्छापामिमानि- 
विश्चप्राज्ञविराटवीजनैक्योत्नङ्ैकरकटनविरव्न्यात् । तथेद न प्रज्ञं जाम्रजाम्र 
दादिमावामावप्रकराङाकप्रज्ञामिमानिविश्वव्रिगर् तु्तदेकयोत्रविकल्पवाद्यत्वात्। तथेदं 
नाप्रज्ञं स्वप्नजागणामिमानिवहिःप्ज्ञाविरछतेजसविश्वसूत्रविरादलदैक्यानुक्ञात्रोतू- 
करनादूरत्वात् । तथेदं अदृश्यं स्वप्नस्वप्नाभिमानिचित्तकल्पितदृश्यमोहितेतेजस- 
तजससूत्तसूत्रतदेक्यानुत्ात्रनुजञात्रमाववैरच्छ्यात् । तथेदं न प्रज्ञानघनं स्वप्नस्वा- 
पाभिमानिसवविषयाभावप्रज्नानघनतेजस्राज्नमूत्रवीजतौैक्यानुङ्ञात्रनुकैकए्मकटना - 
मृग्यत्वात् | तथेदं अव्यवहाय स्वप्नतुर्यावस्थाऽभिमानिस्वप्नजागरणादिभावा- 
मावभासकत्वव्यवहा्ेतजससूत्रतुरीयतक्यानुज्ञा्रविकल्पविटक्षणत्वात् । तथेदं 

अग्राह्यं स्वापजागरणाभिमानिस्वाज्ञानढत्तिप्रादयप्रान्नविश्चवीजविरारतदक्यानुक्ेकर- 
सातृविटक्षणत्वात् । तथेदं अलक्षणं स्वापस्वप्नाभिमानिस्वाज्ञानत्रत्तिठक्षणवेय- 

प्ाज्ञतजस्षवीजसूत्रतदक्यानु्ञकरसानु्ञातृमिन्नत्वात् । तथेदं अचिल्त्यं॑न 
विचनावेदिषमिति परामराचिन्यस्वापस्वापामिमानिप्ा्ञप्ाज्ञवी जनवीजतैक्यानु- 
्ञकप्तान्ेकरसवाद्यत्वात् । तथेदं अव्यपदेदयं स्वा पतुर्यावस्थाऽमिमानिस्वाप्रना- 
गरणादिभावाभावसाश्षित्वव्यपदेद्यप्राज्ञवीजतुरयतक्यानक्गकरताविकल्पत्वकट - 

नासस्प्रष्त्वात् । तथदं एकात्मप्रययसारं तुयजागरणामिमानिध्यात्राद्यनेक- 
प्रययसार तु्यविश्वविराटतैकयाव्किल्पोतृत्वकटनायुन्यत्वात् । तथेद् प्रपश्चो - 

परामं॑तुयेघप्नाभिमानिक्चित्कदाचिदङान्तप्रपञ्चतुधतेजससूत्रतैक्याविकल्पा- 
सुज्ञातृगन्धास्हत्वात् । तथेदं शान्तं तुर्यघ्वाप्राभिमानिगुणसाम्यावस्थाङ्ान्त 
तुयग्राज्ञवीजतदेक्याविकल्पानुनेकगसकल्नामिनत्वात् । तथेदं शिवं जाग्रनाप्रदादय- 
विकल्पानुक्ञकरसान्तारिवापहवसिद्धनिप्परतियोगिकतुर्यतर्यमात्रावेषटक्षणयिक - 
ठेवरेकेवल्यरूपत्वात् । अत एवेदं अद्धितं निष्प्रतियोगिकपरगमद्रैतरूपत्यात् । 
स्वातिरिक्तसामान्यारिवापहवे निरात्मत्वं स्यादियत आह-- चतुर्थं मन्यन्त 
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ति । स्वातिगिक्तिनाग्रनाग्रदादिसत्ते यत्तदागेपापवादाधिकगणं तन् चतुर्थ 
तुयमवरिप्यत इति मन्यन्त विद्वांसः । मन्यन्त इन्युकतितीऽयिरेयसपिक्षाधिष्रान- 

नाऽपाये यत्तुयमियवधरृतं तदेव निरपिष्रानं सत् नुरयतुयतया अवरिप्यत इति 

यायते | यतः एव्र अतः स्वाज्ञस्वक्ञपग्मा्थदशायामपि अन्मिव वर्तते, न हि 
कदाचित् निरात्मकता सेद्धुं प्रारयतीयथः | विश्वविश्ाद्यनकान्ममु विज्ञेयः 
काऽयमात्मेयत्र स्वातिरकेण यदि विश्वादयः सन्ति तदा तेऽप्यनात्मरूपा एव, 

तत्सवापदहववत्राधतो यः खमात्रमवरिप्यत स आत्मा स ण्व विदरद्धिः स्वावदाष- 

तया विज्ञेयः | क्रसियत्राह--इश्वरमासस्तुयेतुगीय इति । स्व्ञः जीवशतत्काय- 
प्रपञ्चतया स्व्नः तदरग्रासद्ितुयंक्यतया परमाक्गः निष्प्रतियागिकलतुयतुय॑तया 
विज्ञेय यथः, *‹ आत्ममात्रमिदं सवमात्मनोऽन्यन किचन ` इति श्रुतः ॥१२॥ 

इति प्रथमः खण्डः 

द्वितीयः खण्डः 

उत्तमाधिकायवगनं तुयतुयम् 

तं वा एतमात्मानं नाग्रयश्ठञ्चमसुपु्च खप्मऽनाग्रनमसुपुप 

सुषुपतेऽनाम्रतमखप्रं तुरीयेऽनाग्रतमखम्नममुपुप्तमत्यमिचाग्णिं नित्या- 

नन्दं सदेकरसं दयेव ॥ १ ॥ 

यदुक्तं (स॒ आत्मा म विज्ञेयः: इतति ननावनाऽयमवगन्ुं ङाक्यः, 

अधिकारितारतम्यानुगेधेन वक्तमुचितं भवतीति खण्डिका आरम्यत-- तमिति | 

उत्तमाधिकारिभिः तु्तुये णव प्रतिपत्तव्यः, मध्ययाधिकाग्सिः तुयः; कनीयाभिः 

विश्वविराडोत्रादिः । तस्मात् कनीयामिः विश्वविराडत्रादियाधात्म्यमादाव- 
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वगन्तव्यम् | ततस्ते मध्यमाधिक्रारिणो भूत्वा तुर्यं ज्ञातुमिच्छन्ति | श्रुयाचा्य- 
प्रसादेन तु्ययाथात्स्यं विदित्वा मुख्याधिकारितामवटम्न्य स्वातिरिक्तजाम्र- 
जाग्रदादिचतुप्पचदङाकटनाऽपहवसिद्धतुवतुययाथात्म्यमवगम्य कृतक्रत्या भवन्ति। 
तत्रात्तमाधिकारिणा यं तुयतु्थ जानन्ति तं वे तु्तुर्थं एतं खज्ञदृ्टया तुर्यभाव- 
मापन स्वयप्रकाश्ात्मानं चतुधा मिननजाग्रति अस्वप्रमसुपुप्रं खक्तस्वापकटनारू्यं 
चतुधा भिनस्वप्रे अजाग्रतमसुपुप्रं जाग्रत्वाप्रकङ्नाविरठं चतुधा भिन्नसुषुप्र 
अजाम्रतमस्वप्र जाग्रत्छप्नव्पाप्रतिदून्यं त्रिधा विकल्पिततुरीये अजाग्रतमस्वप्रम- 
सषुप्रं जाप्रनाग्रदादितुयख्वापान्तावस्थाः मिथा व्यभिचारिण्यः तदपेक्षया तुर्य 
अव्यभिचारिणं जानीयात् तुयस्य जाग्रदादिमावाभावप्रकारकत्वेन सवविस्थाऽनु- 
स्यूतत्वात् निदानन्दं तुयतुपानन्दपयवसननत्वात् सदेकरसं अखण्डचिदेकर- 
सत्वात् । यद्रा--निदयानन्तस्दकरसमिति । तत्र नियश्वासावनन्तश्रेति 
निल्यानन्तः स च 
नियानन्दसदादेः मिदानिवारणा््ः । एवमुक्तरक्षणं तुर्यं तद्रतसपिश्षप्रभवस- 

[क विरापताऽपायसिद्रं तुयतु्यै उत्तमाधिकार्यवगच्छेदिति रोषः ॥ १ ॥ 

[1 

सौ सदेकरसकश्चेति नियानन्तसदेकससः तं एवकासे 

4 
१ तुयतुयंस्य करणग्राह्यवैलक्षण्यम 

चश्चपा कष्टा श्रोत्रस्य द्रष्टा वाचो द्रष्टा मनपो दष्टा 
ुद्धेदरष्टा प्राणस्य द्रष्टा तमसो द्रष्टा मर्वम्य द्रष्टा ततः स््मादन्यो 
विलक्षणः ॥ २ ॥ 

चक्षुगादियागात् अवस्थायागा्रा द्रत्वमवस्थावत्वं च स्यादियाङ्ङ्कय 
तदलक्षण्यमाह -- चश्चुप इति । चश्चुषो द्रष्टा, न हियो हि द्रा स तेन दृश्येन 
तद्वान् मवति । त्रा श्रोत्रस्य दरष्टा--व्याख्याततम् । चक्षुःरोतरग्रहणं 
दिष्टज्ञानन्द्रियापटश्षणाधम् । तथा वाचो द्ष्टेति कमन्दरियोपटक्षणा्थम् | तथा 
संकल्पनिश्वयात्मकडकत्तिमन्मनसो बुद्धेरपि द्रष्टा । मनोवुद्धिम्रहणं चित्ताहंकारयो- 
रप्युपलक्षणाधम् । तथा प्राणस्य द्रष्टा | प्राणम्रहणं अपरानादिवृत्तिचतुष्टयोप- 
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छक्षणाथम् । तमसः खाज्ञानस्य द्रष्टा | कि उदूना - टद्याद्यत्वेन ज्ञाताज्ञात- 

तया च यद्यत् वतते तस्य सवेस्यापि द्रष्टा | यतः स्वातिरिक्तसर्वटश्यप्रपश्चस्य 
्रष्ा ततः सवेस्मादन्यः व्यतिरिक्तः । वुद्रयादिवत् ज्ञातृत्वेन तादात्म्य 
स्यादियतत॒ आह-- विलक्षण इति । व्यभिचारिण्यपि करणग्रामे तद्द्र 

अव्यभिचारी स्वानुस्यूतत्वात् ॥ २ ॥ 

तर्यतु्यस्य सर्वसाक्षित्वाद विक्रियत्वम् 

चश्चुषः साक्षी श्रोत्रस्य साक्षी वाचः साक्षी मनसः माक्षी 

बुद्धेः साक्षी प्राणस्य साक्षी तमत्त: साक्षी प्तवस्य साक्षी ततोऽविक्रियो 

महाचेतन्योऽसात् सर्वस्मात् प्रियतम आनन्दघनं द्येवमसरात् 

सर्मसात् पुरतः स॒विभातमेकरममेवाजरमख्तमभयं व्र्येव | ६ ॥ 

च्चुषा द्रेयादि सवस्य द्र्रयन्तं द्रषटपदस्थके साक्षिपदय्रक्षपेणोत्तरमाह-- 
चक्षुषःसाक्षीयादि सवस्य साक्षीयन्तम् । साक्षी नाम द्याः विवदमानयोः 
निष्पक्षपाती खसंवन्धद्यून्यतया स्वद्रछयथः । यतः सवविक्षणतया सर्वसाक्नी 
ततः तस्मात् दडानक्रियया युक्तोऽपि अविक्रियः | महच्छ्देन त्रिविधपग्च्छिट- 
रून्यमुच्यते, महान् चैतन्यप्रकारो यस्य सः महाचेनन्यः अनुद्ितानस्तमित- 
प्रकारात्वात् । खस्यव सवस्मात् प्रमास्पदत्वं दरायति--अस्मादिति । अस्मान् 

उपटम्यमानात् पुत्रकच्छत्रदेरपि सवेस्मान् प्रियतमः; ^“ तदेतत् प्रेयः पुत्रात् त्रया 

वित्तात्  इयादिश्रुतेः । स्वात्मरूपं यतः प्रियतमं, तनः आनन्दघनं; साति- 

ङायानन्दाप्रह्वसिद्रनिरतिररायानन्दत्वं आनन्दवनन्वम् । उक्तात्मन्नानफटमाह -- 

ह्यवमिति | एवं उक्तप्रकरिण आत्मानं नुचतुरयै जानतः अस्मान् स्वानिग्क्तात् अपद 

वतां गतात् पुरतः प्रवेमेव म्वमानत्रतया भातं सुविभातं निस्संदायं भातमिन्यधः । 

नियानन्दचिदेकगसमेव हि यदुत्तमाधिकारिदरया मुविमातं तदञजयति--प्करः 

समेवेति | नियानन्दसदादिषूपमप्येकस्वभावमेव । तत्र न हि कश्चन भेदराऽस्ति। 
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यटुक्तमेकग्समिति श्रहगग्राहिकया तद्राह--अजरमिति ! जगाऽऽदिपम्यास्पद्- 
स्थ्रटादिठारीसेग्व््यात् | जराऽऽस्पदङगीगमिमाननो मरतिः स्पादियत आह-- 
अमृतमिति । अमरमिति वा प्राठः तयेरिकाथत्वात् । भावविकासस्यात् 
अमृतत्वं सिद्धमियथः । तथा अभयं भयहेतुद्रैताभावात् । ब्रह्मेव मह चेतन्या- 
खण्डानन्देकरसस्वभावतयापवृंहणात् त्रिविधपरिच्छेद्यन्यं व्रह्येसथः ॥ २ ॥ 

मध्यमाधिकारिणा ओद्करात्मनोः एकीकरणविधिः 

ष्ण, + * ~ 9 अ, न, (= चुः ¢ 

अप्यजयेनं चतुष्पादं माक्नाभिरोकारेण चैकीङुयान् ॥ ४ ॥ 

उत्तमाधिकारिणा आत्मयाथात्म्यं एवं प्रफटयित्वा यथावत् प्रतिपत्तम- 
उक्तान् प्रतीदमाह्--अप्यजयेति । एन समुक्तमात्मानं चतुष्पादं अध्यात्मं 
अधिद्वं च अजया छवाविययाऽपि संभावितमेदं माचाचतु्टयस्रहितं वक्ष्य 
माणोङ्कारेण चा्नोक्तया वुद्रया एकीङ्यात् ॥ ९ ॥ 

अकारप्रथमपादयोरमेदः 

जागरितम्थानश्चतुरात्मा विश्वो वेश्चानरश्चतुरूपोऽकार एव 
चतूषटपो ह्ययमकार् . स्थूलसृश्ष्मवीनपराक्षिभिरकारख्यैर पतरादिमच्वाद्रा 
स्थूटत्वान् मुक्ष्मत्वाहीनत्वात् साक्ित्वाच्च । आप्नोति हवा हृं 

मवेमादिश्च भवति य एवे बद् ॥ 4 ॥ 

एवं एकोकरणप्रकारमाह-- जागग्तिस्थान इति । व्याग्न्यातम् | चत्वारि 
रूपाण्यन्येति चतृरूपः; रूप्यते द्वयमात्मा स्थृसूक्षमवीजसाक्षिमविः सर्वा- 
वस्थामु । अत एवायं चतुरात्मा । चत्वारि नामघेयान्यप्यत्रैवोक्तानि । 
चतुरात्माऽपि प्रयवस्थं चतुरात्मनि निविभागतुयतुयण साकं षोडदात्मकत्वम् | 
तत् कथं ! अकोग एव चतुनामथ्यः चतूषपः प्रथमः पादः | चनूरूपस्याकारस्य 
कि अनुगतं रूपमियत्र चतृरूपं उदात्तघ्वरितानुदात्तङ्गानरूपाणि प्टुतदीवहूख- 
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जानरूप्राणि च नामरूपाणि चत्वारि यस्य स चतूरूपः हि यस्मादयम् | कथं ! 

प्रथमपादेन तादात्म्यं प्रातः प्रणवमात्राूपः | तत्राकाररूपा वणः केनत 
तादात्म्यं प्रतिपन्नः ! इत्र स्थूढसृक्ष्मवीजसाक्षिभिः । तत्र स्थूलं जागरण- 
जागरणं; तत्र सर्वविषयवेायात् । जागरणश्वपरो हि सृष्टम, जागरणस्वस्य 
वधचिन्द्रियप्रकारामावात् । वीजं जागरणमुषृष्तं, वाह्यान्तव्यापानेप्ररमात् | 
साक्षी जागरणतुरीयं, अज्ञातात्मनो ज्ञातात्मनो वा वाह्यान्तगधन्नानप्रतीतौ हनुः 

तद्धावामावप्रकारशकत्वम् । एवं स्थुठसृष््मवीजसाक्षिणस्ते । स्थृरटाम्यां ष्टो 
दात्ताभ्यां स्थूटस्सनकारो विरादप्रकारवान् सकारकक्रिया जागरणनागरणं, 
सृश््माम्णां दीघस्वरिताम्यां अवाह्याथप्रकादावानयं सकारकक्रिया जागग्ण- 
म्वप्रस्थानः, बीजाभ्यां हस्वानुदात्ता्यां वीजमूता वाद्यान्तगविप्रययून्यो जागरण 

मुपृप्तस्थानः) खाज्ञानसाक्षिम्यां मानसाकाराभ्यां सान्ती नागग्णनुर्गीयश् 

तादात्म्यं नेतव्यः । एवमकरारम्य चानुविष्यमुक्त, तनः साम्यान्तग्माह-- 
आप्रिरिति ¦ अक्रारा हि सर्वा वाचमाप्ठोति ^“ अक्रागे वरे सवां वाक्" इति श्रुतः 
अनुभवाच्र । सव वस्तुजातमाप्नातीन्यात्मा । एवरमकरारात्मनागप्तिसामान्यान् 

अकारात्मनरक्यम् । आपतितः साम्यमुक्तवा आदितः माम्यमाह--- आदि 
मच्वाद्रेति। यत्पदाकाग्योगदिः प्राथम्पमस्नि स आदिमान्, तद्धावस्तत््वं, नस्मात् 

आदिमत््वात् । वाशब्देन प्रधममात्राप्रादयाः चतुगत्मत्वं यायत | प्रथमपादस्य 

अवस्थाचतुष्टयेन कथं साम्यमि्यत्र हेतवः सन्तीव्याह-- स्थुख्त्वान् सृष्टमत्वान् 

वीजत्वान् साक्षित्वाचेति । यधा जागरणजागरणे स्थुः प्रधमः प्राः तधा 

प्टृतोदात्तरूपास्यां अकारः स्थुः, तयोः विदादप्रकाञरूपन्वान् ; नद्रावः 

तत्तवं तस्मात् स्थूटत्वात् । यथा जागरण्वप्ने मनाविासाथप्रकादा प्रधमः 
पादः सृष्ष्मः तथा अकारोऽपि दीवम्वग्तिम्यां सृष्ष्मः, यथा जागग्णम्वापा 

वाद्यान्तःकरणविरामे खाज्ञान प्रथमः प्रद्रा वीजरूपः तथा अकागऽपि हस्वानु- 
टात्ताभ्यां वीजरूपः, यधा जागरगतुर्गये म्ववाद्यान्तवृत्त्यप्रनीनिनिदधे प्रसक्प्रकाडा 
प्रथमः पादः साश्नी तथा अकागाप्युक्तकाटत्रवयुगान्चवृत्ता ज्ञानरूपः साक्षी | 

तथा चोपपन्नं उभयोरपि स्थूखत्वं सूक्ष्मत्वं वीजत्वं साक्षित्वं च साम्यमुक्तम् । 



२४० नरसिंहतापिन्युपनिषत् 

चकागे हेतुचतुष्टयस्यापि उक्तक्रमसंवन्धचतुष्टयाथः । य एव प्रधमपादमात्रा- 
सामान्यं वेद सोऽयं ह वा इदं सवमाप्रोति जगदादि; प्रथमश्च भवति ॥ ‰ ॥ 

उकारद्वितीयपादयोरभेदः 

स्भम्थानश्चतुरात्मा तेजमो हिरण्यगर्भश्चतूरूप उकार एव 

चतूरूपो ह्ययमुकारः म्भूलसूष्ष्मवीनमाक्षिभिरकारस्पैरुत्कर्षादुभयत्वाद्रा 
म्थूटन्वात् सुक्ष्मत्वाह्लीनत्वान् माक्षित्वाच्च । उत्कर्षति ह वै 
ज्ञानमतति समानश्च मवति य एषे वद ॥ ६ ॥ 

रथा प्रथमपादाऽकारश्च प्रपितः तथा द्ितीयपादश्वोकारः प्रपञ्च्यते-- 
स्वप्नेति | यथा जागरणस्थानस्य जागरणमेदेः चतुगात्मत्वं, तथा खप्नस्थानस्य 
स्वाप्रदे देन्द्रिपाधसंवन्धस्वप्रनागरणं स्थूटषपः) स्वाप्निकमानसाथप्रकाशः सूष््- 
वस्वः; स्थूटसृ््माथप्रकादाविरछं स्वप्तमुपृततं वीजं, वाद्यान्त्विरोषानुपटम्मान् 
साक्षा स्वेप्ननुरीयः, एतेश्वतूरूपः चतुरात्मत्वम् । उकार द्ितीयामात्रा 
उकारस्य उत्कषान् आविक्यात् । सवस्मादधिको ह्ययमात्मा | तथा स्वस्माद- 
कारो द्यधिकः | उभयत्वान् द्वित्वसं्याऽभकान्तत्वान् स्वप्नम्थानो द्वितीय 
पादः | द्वितायप्राद्राकारसामान्यज्ञानफल्टमाह-- य इति । य एवंवेद स ह वै ज्ञान- 
सन्तति व्ध्वा सावमामेन ईश्वरेण वा समानश्च भवति । व्याख्यातमितमत् ॥६॥ 

मक्रारत्रृतीयपादयोरमेद 

सुषृप्तस्थानश्चतुरात्मा प्राज्ञ ईश्वरश्चतूरूपो मकार एव 
चतूरूपो ह्ययं म्रः स्थूलमुष््मवीजमाक्िमिर्मकारख्यैरमितेरपीतिरवा 
प्थूलत्वात् सुक््मत्वाद्वीनत्वात् साक्षित्वाच्च । मिनोति ह वा हृदं 

सवेमपीतिश्च मवति य एवं वेद् ॥ ७ ॥ 
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यथा प्रधमद्वितीयपाद्रावकारोकाराम्यां अभिन्नौ, एवं तृतीयपादमकाराव- 
पीयाह--सुषुपरेति । घटादैरज्ञानं सुषृप्तजागरणं स्थुटं, स्थुखवासनासंवलित- 
घटादेरज्ञानं सुष्ष्मस्वापस्वप्नः, करणग्रामोपरमे सदृत्तिकावरणाज्ञानवृत्तिः 
शान्तेव यत्र भाति तत् सुषृत्तमुपृप्तं वीजं, पूर्वावस्थाप्रपञ्चभावाभावप्रकादाक- 
साक्षि सुषृप्ततुरीयं, एवं चतृषूपस्य सत्त्वात् चतुरात्मत्वम् | प्रणवस्य तृतीया 

तात्रा मकारः | यचप्यकाराद्विधमाः प्टुतादयो मकारे न सन्ति, तथ्ाऽप्यकारस्य 
सर्ववर्णात्मकत्वान् साकार मकारे तद्धर्माणां स्यात् तस्याप्यकारादिवचतरूपत्वं 
अविरुद्रम । मितेः मानरूपत्वात्, साक्षिरूपेण ह्यात्मा मिनोति इदं सर्वम् । 
अपीतेः अप्ययात् , इदं जागरणस्वप्नतत्कायजातं सर्वं मकारात्रच्छिनप्राज्ञात्मनि 
प्रटीयते। य एवं मुषृप्तस्थानमकारसामान्यं वेद तस्येदं फटं--प्रत्थपरिमिन- 
यववत् सचराचरं जगदवगच्छति । ह वा इदं सवे व्याख्यातम् | अपीनिश्च 
भवति काट ग्निरुढरवत् स्वातिग्क्ति ग्रसति । कामादीनामप्यया भवनि ॥ ७ ॥ 

चतुर्थपाद प्रपञ्चनम् 

मात्राऽमात्राः प्रतिमात्राः कुर्यात् । अथ तुरीय ईश्वरग्रासः म 

खराट् स्वयमीश्वरः खय्रक्राराश्चतुरात्मोतायुञात्रसज्ञाविकल्पैः । 

ओतो ह्ययमात्मा ह्यथेवेदं सर्वमन्तकाटे "कान्गिः मूर्योसः । 
अनुज्ञाता ह्ययमात्मा ह्यस्य सर्वस्य स्वात्मानं ददातीद्ं मवं 

स्वात्मानमेव करोति यथा तमः सविता । अनेन्ञेकरमो ह्ययमात्मा 

चिद्रूप एव यथा दाह्यं द्ग्ध्वाऽग्निः ॥ ८ ॥ 

पादत्रयं व्याख्याय चतुर्थं प्रादमाच्े-- मात्रेति । अकागकागमकागरन्याः 

मात्राः, अमाच्राः अधमात्राः मात्राविदाषवगन्व्यात् , मात्रा्चामात्राश्च प्रतिमात्राः 

प्रत्येकं अकाराकारमकारमात्राः प्ुतादिविरिष्ठाः कुयान् । अयमातायः-- 

" काङञ्निसू--अ २. ° सूर्योखैः--अ २, क. 
3] 
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अध्यात्ममधिदेवमधिभूतं च दण्टदयपदार्थौ अवस्थात्रयेऽप्यनुगतौ । तत्र 
जागरणावस्थायामात्मनो दषयवाधार्थौ चतुरवस्थो साधिभूत विश्वराब्द्ाभिघेयौ 
वैश्वानरेण तादात्म्यं गतौ ध्यात्वा, वैश्वानरं च स्थूटसूष्ष्मवीजसाक्षिरूप- 
मकारष्टुतादात्तदीव्वगितह्वानुदात्तमनोमात्रगम्यत्वेन स्थूरसक्ष्मवीजसाक्षिता 
प्रापयित्वा; चतूरूप ओआङ्कारार्थं॒बुद्रया तादात्म्यं नीत्वा, स्थुटं सूक्ष्म 
क्ष्मं वीजे बीजं च साक्षिण्यकारे संहरेत् । एवं खप्रस्थानस्थाधिमूतो 
हिगण्यगभः[र्भ्], चतुग्वस्थः स॒ चतषूपर उकारे, उकारोऽपि स्थूटसृश््मे, 
सूक्ष्मोऽपि वीजे, वीजं च साक्षिण्युकारे संहरणीयः । एवं स॒षुप्तिस्थानस्थाधि- 
भूतः ईश्वर, ईश्वरः चनुरवस्थो मकारे, मकारः स्थूटसृक्षमे, सूक्ष्मो बीजे, वीजं 
च मकारे साक्षिणि संहरणीयः | अकारसाक्षिणसमुकारसाक्षिणि, उकारसाघ्षिणं 
मकारसाक्षिणि;, मकारसाक्िणं तुयसाक्षिप्यमात्रे प्रणवरूपे संहरेत् । एवं 
प्रतिमात्राः कुवतो मात्राः अमात्राः मवन्तीति । अथ पूर्वभ्यो विटक्षणः तुरीयः 
या मकारमात्राऽमिनमीश्वरं ग्रसति स ईन्वरभासः | य ई$श्वरप्रासः सोऽयं 
साधनान्तरमनपक््य स्यमेव राजत इति स्वराट् सर्वत्र स्वयमेवे्रो नियन्ता 
सन् । स्वातिरिक्तमनपेक्षय स्वेनेव प्रकागत इति स्वप्रकादाः । अयमपि चतुरात्मा 
ओतानुज्ञात्रनुज्ञाऽविकल्पैः । उक्ता्थमेतत् । ओतत्वं व्याकरेति- ओतो 
हयमात्मेति । व्यष्टिसम्वात्मकप्रप्चारोपाधिकरणविश्वविराडैक्यात्मना स्थुल- 
प्रप्चानुस्यूतत्वात् अयमात्मा आता ओतो हि व्यापक एवेव्यश्वः | एवं 
कृत्लस्थूरप्रपञ्चोतत्वे ृ्टान्तमाह--अथेति । इदं मूर्तप्रपचजातं सर्वमन्तकाटे 
यदयपीदानीमपि सविता खकिरणेः समिदं व्याप्नोति तथाऽपि प्रपञ्चान्तकाटे 
काटः सवविनाशकागी स एवाग्निः पातारतल्मारभ्य यावदविद्याऽण्डमित्तिः 
तावदिद् सवं निदटहन् स एव काटा्िः सूयं ५ उस ध किरणे ४2९ सवं व्याप्नोति 

व्याप्य निदोषं भस्म करोतीयथः । तुरयजागराधारमोतात्मानमुक्त्वा तुर्यलप्ना- 
धाग्मनुज्ञत्रात्मानमाह --अनुज्ञातेति । अयमात्मा तुयेतैनससूत्रैक्यात्मना 
(“तत् त्वमसि, अहं त्रह्मास्मि? इति प्रयगमिननव्रह्माहमस्मीति आत्मानं 
अनुजानातीति अनुज्ञाता, प्रणवोधस्वरूपत्वात् | अस्य सर्वस्य स्वातिग्ति- 
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प्रपञ्चजातस्य “" मन्चतिरिक्तमणुमात्रे न विद्यते? इति श्रुतिसिद्धस्वप्रनोधेन 

स्वात्मान ददाति | वि वहरना--इदं स्वं स्वात्मानमेव करोति स्वावदोषं 
कमोतीयथः । उक्तार्थं दृ्टान्तमाह--यथति | यथा सविता स्वादयसमका 

निरि स्वावारकं तमः स्वावराषं ग्रसति तथा अयमात्मेन्यधः । तुयसुषृताचङ्ञक- 
स्वरूपं व्याकरोति--अनुज्ञेकरस इति । व्यष्टिसमष्ितुयसुष्रत्यासनतुयप्राज्च- 
वीजक्यानङ्गारूपेण व्यष्टिसमषटवात्मकजाग्रनाग्रदायविकल्पानुज्ञकरसान्तकटनायाः 
अ प्रहवानज्ञां दत्वा स्वयमखण्डकरसतु्यतु्ामिमुग्ो भवतीति अयमात्मा 
अनुज्ञेकरसो हि भवतील्थः | स्वभावतः चिद्रूप एव | चिद्रूपत्वे दष्टान्तमाह-- 
यथ्रति | यथा अनिः स्वदाद्यं काषएटकरीषादिके दग्ध्वा भस्मीकृ निषिकल्पोऽव- 
निषएरते तथैव स्वात्मवोधेन समिदं जडं स्वावरोषं कृत्वा स्वस्वरूपेण अवतिष्ठते 
तु्यजाग्रत्स्वप्नमुषुप्तांराषु तुयजागरणस्वप्नांरो स्रूभज्वाखावद्नितुल्यो, तय- 

सुषपतस्तु दाराङ्गारवत् निविकल्पक्रतया अवतिषटत इयथः ॥ ८ ॥ 

ुर्यतुरयप्रपश्चनम् 

अव्रिकल्पो ह्ययमात्माऽऽवाङ्मनोगोचरत्वाचिद"पश्चतूरूप 
ञध्कार एव चतूर्पो ह्ययर्मोकार ओतारंज्ञात्ररज्ञाऽविकल्परोकार- 

ख्पैः । अत्मैव नामरूपात्मकं हीदं सत तुरीयत्वात् चिद्रुपत्वाच्च 

ओतत्वात् असृन्ञातत्वात् अचज्ञात्वात् "अक्किर्पषपत्वाच्च । 

अविकल्पशूपं हीदं श्प नात्र काचन भिदाऽस्ति नेव तत्र काचन 

भिदाऽस्ति ॥ ९ ॥ 

तस्मादप्युपरि व्रि्यमानं अङ्गारादप्युपगताभनित्मानं अवाडमनतेगोचर्- 

त्वान् तुरयतुर्ध अविकल्पाविकल्पं, सवप्रकारस्वातिरिक्तकटनाऽपरहवसिद्धत्वात् 

1 पश्चात्मरू-अ, अ १. पत्वाचत्--क. 

* अविकल्पत्वाच--अ २, क ५ सवे नेव--अ 3; अ २; क, 
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अविकल्पाविकल्पत्वं निरङ्कुरमियथः । तत्र हेतः चिद्रूपः चिन्मात्र इयथः । 
तत् कथं } चत्वारि रूपाणि यस्य सः चतूरुपः ओतानुज्ञात्रनु्ञाऽविकल्ये- 
रकारोकारमकारमात्राऽतीतेशतूषूपेः प्रणव एव नत्वन्यः हि यस्मात् अयं 
चतुष्पादात्मस्वरूपः । यत एवं अतो नामरूपात्मकं हीदं सर्वे तुरयतुर्यातिरेकेण 
रम्यत्वात् तुयतुयस्य स्वतः चिद्रूपत्वात्, स्वाघ्यस्ताकारादिमात्रामेदानुतर्या 
स्वावियापदस्थूकाङोतत्वात्, तत्सृष्ष्मांशानुज्ञातरत्वान्, वीजांशायुज्ञात्वात्, 
तुयााविकल्परूपत्वान् । चकारेण स्वतोऽयमविकल्पाविकल्प इति चोयते । 
स्वाज्ञटष्टया यत्तदतिरेकेण विकल्पितं भिदाजातं स्वक्ञदष्टा न हि तत्रास्ति | 
स्वज्ञादिदश््या सयत्वेन व्यावहारिकत्वेन प्रातिभासिकत्वेन वा नैव तत्र 
नामरूपकर्मात्मकमिदा आत्रादिमिदा विकल्प वाऽस्ति ॥ ९ ॥ 

तुयतुयदिः 

कर श्च =^ ¢ अथ तस्यायमादेदरोऽमा्श्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपन्चोपदामः 

शिवो द्धतः । एवर्मोकार आत्मेव । संविरात्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद् | 

तथा चेत् तदवगतिः क्रेयत आह अग्रेति । अगति तुर्यपाद्- 
प्रवेरानन्त्याथः । वस्तुता यदविकल्पाविकल्पकं तुर्यतुर्यं तत् कदाऽपि उपदेदयं 
न मवति । यतः तदोत्रादिकटनाऽस्पृष्ठं अतस्तदवगन्तुं न हि शक्यं स्वातिरिक्त 
जञात्रायसंभवात् । तथाऽपि तस्यायमादेशो वेदेन क्रियते स्वाज्ञारोपितमात्रातद- 
घ्यक्षव्यवहारप्रपञ्चापहवमुखेन; तदपहवसिद्धं तरयतुर्यात्मकं निष्प्रतियागिकः- 
स्वमात्रमियवगन्तुं शक्यमिति । श्रुतिनिरदिष्टदेशः कः ? इत्यत्र अमात्र 
स्थूटसूष्ष्मवीजभावमापन्नाकःगादिमात्राप्रपचापहवसिद्धत्वात् । चतुः तु्यविश्च 
विराडात्रादेरप्यस्य चतुधत्वेन तुधतुयत्वात् । अव्यवहार्य व्यवहाथैदमंशापहव- 
सिद्धत्वात् । प्रपच्चोपशचमः जाग्रनाग्रदायविकल्पानुङ्ञेकरसान्तप्रपचापहव- 
दत्तरप्युपरामसिद्धत्वात् । अत एव शिवः परममङ्गरात्मकविककेवगकैवल्य- 
रूपत्वात् । अद्रेतः निखिख्वेदा्ेपरमद्रिततया निष््रतियोगिकसन्मात्रत्वात् । 
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तं श्रङ्गम्राहिकया आह --ओङ्कार इति | एवमोद्कागे त्र प्रणवः आत्मैव 

नत्वन्यः अभिधानस्य अभिधेयपयवसन्नत्वात् । एतज्ज्ञानफठं महीकगेति-- 

संविरातीति । स्वात्मना स्वात्मानमेव स्वमात्रमिति संविराति अवगच्छति 

य एवं वेद वेदनस्तमकाङं स तदेव भवतीयत्र ^ ब्रह्म वेद् ब्रह्मव भवति °` 

इति श्रुतेः ॥ १० ॥ 

मन्दाधिकारिणां मन््राजद्रारा तुरीयावगतिः 

एष वीरो नारसिंहेन वायष्टुमा मन्वराजेन तुरीयं विदादेष 

ह्यात्मानं प्रकाङ्चयति सर्वसंहारममर्थः परिभवासहः प्रभुव्याप्ः 

"सदोज्ज्वलोऽविद्यातत्कार्यहीनः स्वात्मबन्धहरः सर्वदा द्वैतरहित 

आनन्दरूपः सर्वाधिष्ठानसनन्माघ्रो निरस्ताविद्यातमोमोहोऽहमेवेति । 

तस्मदेवमेवेममात्मानं परं ब्रह्मानुपंदध्यादेष वीरो नृसिंह एवति ॥ ११ ॥ 

मध्यमाधिकारिणां उपायोपदैदातो दयत्तमपदः प्रविष्टानां परमफटं प्रकटयित्वा 

मन्दाधिकारिणामपि तत्पदागेहाय परमोपायमाह -- एष इति । अन्यदेवतोपासकेषु 

अनेक्कषु सत्सु तत्र कथिदेष व्रसिहस्य त्रिोकोकण्टकासुरवश्तः कवाटपाटनपटो- 

र्पासनामहिश्ना तत्तादात्म्यं प्राप्त इव वीरः । स्वाज्ञानामुर मेदनीचुक्तत्वात् 

वीरत्वमुपपयते । सोऽयं नारसिहेन वाऽलुषटुभा मन्नराजेन - -वारब्दः 

पक्षान्ते यथावदात्मानमवगन्तुमकषक्तः तदा--नारसिहेन [नरसिंह ] दवतेन 

अनुुपछन्दस्केन स्वतन्त्रेण मन्ताजेन तुरीयं विद्यान् अवगच्छत् । सत्सु 

मन्त्ान्तरेषु अयमेव मन्तरजः । एष ह्येव स्वात्मान चिन्मात्रतया प्रकारायति | 

सर्वाथसाधकेषु मन्तान्तरेषु सत्स्वपि किमत्र पक्षपात इयत्र सर्वसंहारसमथेः 

सवाज्ञानोपसंहारपटुत्वात् › स्वमक्तकृते प्परयक्तपरिभवासंहः मदरक्तौ वा प 

परिभूयते स्वाज्ञानेन वेति । परिभवासहत्वे हेत॒माह-- प्रभुरिति । का हि 

1 सवेदो--उ. 
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स्वामी समथः सन् स्वश्र्यव्रिपये फः कृतपग्भिवं सहते । ततोऽस्य 
परगिमतव्रासहनमुचितमेव । तुर्गयेणास्य किमित्यत आह--ज्याप्न इति । यथा 
तुयो जगदिदं व्याप्य वतते तथाऽयं स्वकीयः पद्रः प्रथिव्यादिकं व्याप्नुवन् 
व्याप्त इयथः । उभयतः साम्यप्रतीयथमिःयाह--सदोल्ज्वख इति | यथा 
तुरीयः स्वयंप्रकाशः अयमपि सदोज्वटत्प्रकागः | न केवटमिदं साम्यं 
किन्त्विदमपीन्याह - अविद्याकायहीन इति | गग्द्ेषादीनि अविद्याकार्याणि | 
आत्मवत्- -यधाऽयं तुरीयः स्वात्मनो वन्धमाविद्यकं हरति तथाऽयं मन्त्रराजोऽपि 
स्वात्मबन्धहरः । सवेदा तु्यवत् -द्वैतरहिनः; तुथवत् सर्वाधिष्ठानसन्मात्रः | 
तत्र हेतुः--निरस्तावियातमोमोहः तु्वत्तादमाक्षरत्वात् । एवं साम्यसुक्त्वा 
द्दानीमक्षराथसाम्यमाह-- अहमेवेति । यथाऽयं तुरीयोऽस्मत्प्रययग्राह्यः एवं 
मन्तराजाऽपीय्ः । यस्मादेवं तस्मान् नारसिहेनानुष्टुमा मन्त्रराजेन इममेवा- 
नन्दात्मानं सवस्मात् परं उत्कृष्टं परिच्छेदत्रयातीतं ब्रह्म अनुसंदध्यात् । एवं 
कुवन्निरुपचरितोऽयमेव वीरो नृसिह एव भवति ॥ ११ ॥ 

इति द्वितीयः खण्डः 

ततीयः खण्ड, 

प्रणवमनच््रराजपादाना तरीग्रात्मना ध्यानम् 

तस्य ह वे प्रणवस्य या पूरा मात्रा मा प्रथम पादो 

मवति द्वितीया द्वितीयस्य तृतीया तृतीयस्य चतुर्थ्योताज्ञा्ज्ञाऽ- 

विकरल्परूपा तया तुरीयं चतुरात्मानमनच्िष्य चतुर्थपादेन च तया 

तुरीयेणाइचिन्तयन् ग्रसेत् ॥ १ ॥ 
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उत्तमाधिकारिणां निविहोपरं मध्यमाधिकारिणां सविरोषं च व्रह्म प्रतिपा 
पुनः सक्षेपविस्तगाम्यां मघ्यमाधिकागिणं संवाधयितुं खण्डिकेयमाग्भ्यते-- 
तस्येति । आमित्येतदक्षरमियादिना यः प्रणवो वितः तस्य ह् वै प्रणवस्य | 
हवा इतिराव्दो प्रसिद्धिस्मरणा्थौ | येयमकाराख्या मात्रा सेयं प्रणवमन्त्रगजयो 
प्रथमः पादो भवति द्वितीया द्वितीयस्य तृतीया व्रतीयस्येति | ष्ठी 

यमार्था । द्वितीया उकारः व्रृतीया मकारः । द्वितीया द्विसंख्यप्रूरणः तृतीयः 
त्रिसख्याप्ररणः । चतुर्थीं चतुःसंख्याप्ररणी । सयं कीदृररीयत्र ओतानुज्ञात्र 
नुज्ञाऽविकल्परूपा । सोभयतश्चतुधः प्रादो मवतीद्यध्याहायम् । तया चन्या 
तुरीय चतुरात्मान ओतानुज्ञा्नङ्ञाऽविकल्पः चतुद आनन्दात्मानं अन्विष्य 

स्वाचार्यौपदेशपुगस्सरमियथः । प्रणव्रमन्रराजयोः चतुथेमात्रया पादेन च-- 
एकेकमात्रापादयोरपि तुरीयेणामेदार्ीौ- नया प्रणवनुयेमात्रया मन्त्रगजतुयपादेन 
च मात्रापद्रैक्यतो विकल्येनाचार्योपरदै रं अनुचिन्तयन् मसन् तुात्मलुद्रया 
सवमिदमपसंहरेत् ॥ ! 

प्रथमपादध्यानम् 

तप्य ह वा एतस्य प्रणवम्य या पूर्वा मात्रा प्रथिव्यकारः 

सम॒ चऋम्भिर्चवदो ब्रह्मा वसवो गायत्री गाहंपत्यः मा प्रथमः पादो 

मवति भवति च स्वेषु पादेषु चतुरात्मा स्थूलमुक्ष्मवीनमाक्षिमिः ॥ २ ॥ 

इति सूत्रप्रायमुक्तं, तदेव पुनः विद्रणोति- तस्येति । तस्य ह वा 

एतस्य प्रणवस्य या पूवां मात्रा--व्याख्यातमन्यत् | प्रथिवी मपतद्रीपवती 

सागरमेग्वदा । अक्षरस्तु अकारः । सोऽ्तगः प्रधिव्यात्मकः अकारः | 

मन्रबराह्मणात्मकः ऋग्वेढोऽप्येतदात्मकः । जगदृत्पादका ब्रह्माऽस्य देवता 

मवति | अष्टावद्यादिनक्षत्रान्ता वसवोऽस्याधिदेवताः एतदात्मानः । गायत्री 

चतुर्विरायक्षरात्मिका । गाहैपत्योऽधिः । एवमुक्ता मात्रा सा प्रणवमन्वगाजयाः 

प्रथमः पादो भवति । याऽयमात्मनः प्रथमः पादः प्रणवमात्नारूपः स सर्वोऽपि 



२४८ नरसिंहतापिन्युपनिषत् 

चतुरात्मेयाह-- भवति चेति | सर्वेषु पदेषु चतुरात्मा स्थूखत्वात् सूक्ष्मत्वात् 
वीजत्वात् साक्षित्वात् स्थूलसूष्मवी साक्षिभिः चतुगत्मत्वमियर्थः ॥ २ ॥ 

द्वितीयपादध्यानम् 

द्ितीयाऽन्तरिकषं म उकारः स यनुर्भर्यनुवेदो विष्णु[ष्णू ]- 
रुदरान््टदक्षिणाभिः सा द्वितीयः पादो भवति मवति चरर्वेष 
पादषु चतुरान्मा स्थूटसूष््मवीनमाक्षिभिः ॥ ३ ॥ 

उकोगखूपिणी द्वितीया मात्रा अन्तरिक्षे अन्तरिश्चटोकः उकाराक्षरः । 
स एव यजुभिः अविवक्षितछन्दोभिः मन्त्ाह्मणात्मकोऽयं यजुर्वेदः अध्वर- 
प्रकाराकः | जगद्धितकारी विष्णुः अस्य देवता रुद्राः एकादा इन्द्ियाण्य- 
स्याधिदेवतानि । त्रिषुपछन्दस्त॒ च|[तुश]त्वाग्डिदक्षरात्मकम् । दक्षिणा्चिः 
प्रसिद्धः । सा द्वितीयः पादो भवति भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरात्मा 
स्थूलसुक्ष्मवीजसाक्षिभिः इत्युक्ता्थम् ॥ ३ ॥ 

तृतीयपादध्यानम् 

वतीया चः स मकारः मर सामभिः सामवेदो रुद्र आदित्या 
जगत्याहवनीयः पता तृतीयः पादो मवति भवति च परवेषु पदेषु 
चतुरात्मा स्थूटसुष्मवीजमाक्षिभिः ॥ ४ ॥ 

तरृतीयसंग््यापूणी चोः युोकः तृतीयमात्राऽमिनः सः मकारः । स 
सामभिग्ति [साम]प्रधनेः मन्त्रैः सह सामवेदः गीतिप्रधानो मन्तन्राह्मणात्मकः 
सामवेदः । अस्य देवता रुद्रः संहारकर्ता | तत्तादात्म्यं प्राप्ताः दराटकामासात्मकाः 
आदिवयाः अस्याधिदैवतम् | तादात्म्य प्रा्ता जगती अष्ाचत्वारिकादश्षगत्म 
छन्दः । स आहवनीयः आद्यधिकरणमग्निः । सा व्रतीयः पादो भवति 
भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरात्मा स्थूलसूष््मवीजसाक्षिभिः इत्युक्ताथम् ॥४॥ 
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चतुथंपादध्यानम् 

याऽवप्ानेऽप्य चतु््य्धमात्रा सा सोमटोक ञथ्कारः 

साऽऽयर्वणेर्मन्त्ररथर्ववेदः संवर्तकोऽभिर्मरुतो विराडक्रषिर्भास्वती स्मरता 

सा चतुथः पादो मवति भवति च सवेषु पादेषु चतुरात्मा स्थूट- 

सुष्ष्मवीजसाक्षिमिः ॥ ९ ॥ 

मात्रात्रयावसाने या प्रसिद्धा अस्य प्रणवन्य चतुस्संग््याप्ूणी अधेमात्रा 
या मात्राऽतीतरूपा सा द्यधेमात्रा सोमखोकः, सह उमया विद्यया वतते य 
ईश्वरः स सोमः । ओंकारमात्राऽतीतप्रणवो हि ऋगादिसारमूतः । सा उक्ताधमात्रा 
आथर्वेणेः मन्वैः अथववेदः । आधवणमन्ताः षटूकरममप्रधानाः अथवणा दृष्टः; 
तेः सह॒ वतमानो मन्त्रत्राह्मणात्मकोऽथववेदः । पातास्छमारभ्य त्र्र्कौ 
ठुप्ककरीषवद्यो निर्दहेत् सोयं संवतेकोऽभभिः द्रः । एकोनपश्चाशात्संख्याकराः 
मर्तः वायवः अस्याधिैवत्यं प्राप्ताः । विराट् दाक्षगं छन्दः | आथवणानां 

प्रसिद्धोऽयं एकषिः नामाभ्निः । यद्यपि मात्रा भास्वती, तथाऽपीयमन्तवरहिः- 

प्रकाशरूपा, तता विद्द्धिः भास्वती स्मृता रास््राक्या साऽवगता | सा 

चतुर्थः पादो भवति, भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरात्मा स्थूलसृष्ष्मबीन- 

साक्षिभिः इत्यक्ताधम् ॥ ५ ॥ 

तर्यतर्ये सर्वोपसंहारः 

मात्राऽमात्राः प्रतिमात्राः कृत्वोतानुज्नञा्नचुज्नाऽविक्रल्परूपं 

चिन्तयन् ग्रसेत् ॥ £ ॥ 

मात्राञमाच्राः प्रतिमात्राः कृत्वा चतुधमात्रायां मात्रात्रयवत् मात्राचवुष्ट- 

येऽपि मात्रा अमात्राः प्रतिमात्राः विधाय अनन्त ओनानुज्ञात्रसुज्ञाऽविकरल्परूप 

चिन्तयन एकानविद्धं ध्यायन् ग्रसेत् यन्निविरोषं व्रस्म तुयतुगोयं तस्मिन 

सवमुपसंहरेत् ॥ ६ ॥ 
32 
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तुर्यतु्यविगतिः 

ज्ञोऽमृतो हृतपंवित्कः शुद्धः संविष्टो निर्वि दममसुनियमेऽ- 

सुभूयेहेदं सर्व दृष्टा स प्रपच्चदीनः ॥ ७ ॥ 

एवमुपसंहारं कुर्वत इदं रूपं मवतीयाह-- ज्ञ इति । श्वभावतोऽयं ज्ञः 

स्धज्ञः अस्तः मरणानुकरूटोपाध्यभावात् हृतसंवित्कः येन स्वात्माग्ौ ध्यात्रादि- 
संबिद्ध॒ता तथाविधः इद्धः अशुद्िहेत्ववियाऽमावात् संविष्टः सम्यद स्थिरासने 

उपविष्टः निर्विन्नः स्थिगासनतः पनर्त्थानद्यून्यः इम सच्िद्रानन्दात्मानं 

रेचकप्रककुभकादिभिः असुनियमे प्राणनिधमनेन प्राणवन्धनं यन्मनस्तदपि 
नियमितं भवति तेन मनसा अनुभूय तुयतुयस्वमात्रमिति प्रवोध्रसिद्धाुभववटेन 
इदं स्वे त्रसिहमन्त्राजप्रणवपादमात्राः तदवान्तर भेदं च द्रा तुतुयातिरिक्त 

नेयवगम्य स प्रपञ्वहीनः तुयतुयावगतेः प्रपञ्चापरहवप्रवकत्वात् ॥ ७ ॥ 

सकन्व्रह्यस्वरूपम् 

अथ मकरः साधारोऽगरतमयश्चतुरात्मा ॥ ८ ॥ 

मन्दो[ध्यमो [त्माधिकारिणवेवं संवोध्य इदानीं मन्दप्रज्ञं बुबोघयिपुराह -- 
अथेति । अथोत्तममध्यमाधिकारिभ्यां अन्यो मन्दाधिकारी वक््यमाणप्रकरिण 

संवोधनीयः । तत् कथं ! चतुर्मदाव्यजागरितस्थानतत्रयाघ्यात्मादिविरिष्टविश्ववि- 

राडकार-(तद्वेदपवतादि) चतुरभदे द्रस्वप्नस्थानतत्रयाध्यात्मादिमेदवत्तेनसहिगण्य - 

गमोकार-तथा चतुर्भदाल्यमुषुप्तस्थानतत्रयाघ्यात्मिकादिमेदवत्परज्ञेश्वरमकार तथा 

तुरीयस्थानातानुन्ञात्रनुज्ञाऽविकल्पो ्कारगमितमन््रयाजपदजातकटाभिः सह वर्तत 

इति सकः स्वाज्ञादिदृष्िप्रक्ताधेयनिरूपिताधारात्मना सह वतत इति साधारः 
अमृतं त्रह्म तयतुरीयं तन्मयः तत्प्रायाऽयमाधारात्मा स चतुरात्मा ब्रह्म 

विष्णुरुदसंवतभ्निमेदात् सवमयः प्रणवमन्त्रगना्षरमयत्वात् । तत्र हेतश्वतु- 
रात्मा ॥ ८ ॥ 
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सकन्छत्रह्मल्यानम् 

अथ महापीठ सपरिवारं तमेतं चतुःसक्तात्माने चतुरात्मानं 

मूलायावयिरूपं प्रणवं संदध्यान् । सप्तात्मानं चतुरात्मानमकारं ब्रह्माणं 
[ 9 नाभो सप्तात्मानं चतुरात्मानमुकारं विष्णं हृदये प॒तात्मानं 

चतुरात्मानं मक्रारं रुद्रं भूमध्ये सप्तात्मानं चतुरात्माने चतुसप्ता- 

त्मानं चतुरात्मानमोकारं सरश्रं द्राद्ान्ते सप्तात्मानं चतुरात्मानं 

चतुःसप्तात्मानं चतुरात्मानमानन्दाम्रतरूपं षोडशान्ते ॥ ९ ॥ 

स्वमिदं चापि चतृषूपं जाग्रनाग्रदायविकल्पानुङ्नैकः्सान्तकटना 
पगमाथद्टया यं तु्तुर्य न स्पराति ताघ्डां तुयतुरथं व्रह्म खमात्रमियज्ञानतः केचित् 

संसरन्त हीयन्ते, तेषां चित्तशुद्धिदेतयागप्रददानप्रवकं तुयतुयमेव निरूपयति-- 
अथेति | अथ श्रुयाचार्यप्रसादानन्तरं श्वीररसिहनिवासहेतुमुप्रम्ाऽन्तगतमहापीरे 
स्वानन्यभक्तपटख्परिवरिण सह वतत इति सपरिवारम् । यद्रा--पर्वोक्तप्रूजापीट 
अङ्गाद्व्ात्रिगाद्रबहान्तगतपरिवरेण सह वतत इति सपरिवारं तं सकर 

साधारं सव्मथममृतमयमिति चतुरात्मानं एत छयप्रकादासदानन्द्ात्मानं प्रथि- 
व्यकार-ऋगवेद्ब्रह्मवसुगायत्रीगाहपलय -- अन्तरिक्चाकारय्ुर्वेदविष्णुम्द्त्रष्ट्दति 
णाग्रि--दयमकारसामवेदरद्रादियजगवयाहवनीय-- सोमटाक-आकागाथववदसंवत- 
का्निमरद्िराडकर्षिरूपाणि चतुस्सप्तसंग्ब्याऽन्वितानि च्रूप्राणि यम्य तं 
चतुस्सप्रात्मानं स्थुटसृक्चमवीजसाश्षिरूपाण्यात्रादीनि वा स्वरूपं यन्य तं 

चतुरात्मानं मूाधारत्रिकाणगतोऽग्चिः मूखाप्निः नस्मिन दरिहाभ्निरूप 
प्रणवात्मकं संदध्यात् | मात्रामेदानां विभागमाह--सप्रेति । पृथिव्यादि 

गार्हपलान्ताः सप्तात्मा खरूपं यस्य॒ तं सप्तात्मानं स्थुखादयः आत्रादयो वा 
आत्मा खरूपं यस्य तं चतुरात्मानं प्रणवराद्चवयवाकारमात्रारूपरं जगत्स््टार 

ब्रह्माणं नाभौ अनुसंधान कुर्यात् । अधान्तरिक्षादिदक्षिणा्यन्तं सप्रात्मानं 

चतुरात्मानं समानं प्रणवद्वितीयमात्रात्मकं उकारं सवपाक विष्णु हदय 
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अनुसन्दध्यात् । वयायाहवनीयान्तं सप्रात्मानं चतुरात्मानं मकारं सर्वोप- 
संहारकर्तार सद्र भ्रूमध्ये अनुसंदध्यात् । सोमराकाथेकष्यन्तं सप्तात्मानं 

चतुरात्मानं चतुःसप्रात्मानं चतुरात्मानं उक्तार्थम् | वस्तुतः चतुस्सत्तात्मानं 
चतुरात्मानं घात्मषूपदरसिहतादात्म्यमापनं मूलाधार ध्यातव्यमुक्तवती श्रुतिः । 

इदानी त॒ मात्राभेदान् सप्त चतुरश्च प्रतिमात्रास्थानमेदान् ध्यातव्यतयोक्त्वा 

चतुस्सतात्मानं चतुरात्मानं चापपादितै ओङ्काराधमात्रारूपिणं सप्तात्मानं 
चतुरात्मानं स्वेन सहूपेण चतुस्सप्तात्मानं चतुरात्मानं सर्वेश्वरं द्वादशान्ते 

अनुसंदध्यात्। द्वादशान्तं नाम चुबुकमारमभ्य यावत्केशाग्रमिदं मस्तकं तस्यान्त हवान्ते 

द्रादशान्ते, सहखदत्छपद्न इयथः । अकारोकारमकारविन्दु नादकखाकटातीतात्मक- 
जाग्रत्खप्रसुषृप्तितुरीयतुयजाग्रत्छप्रसुषुपितुर्यातीतैश्च सप्तात्मानं चतुरात्मानं 
चत्वार ओतानुन्ञात्रनुज्ाऽविकल्पात्मानो यस्य॒ तं चतरात्मानं चत्वारि- 

जागरितस्थानस्थूल्परज्ञः सप्ताइग एकोनविरातिमुखः स्थूख्मुग्वैश्रानरः तथा 
छप्तसुपप्तस्थानमेदो, नान्तःप्रज्ञं इयादि एकात्मप्रययसारपयेन्तानि- यस्य तं 
चतुस्सप्रात्मान चतुरात्मानं आनन्दामृतरूपं भ्रूमण्डलादूरध्वं षोडदाङ्गुट- 
परिमिते देदो सुपम्नाविरसितषटूचक्राणि भिच्वा अचिरादिमार्गे षोडराङ्गुख्मतीय 
अन्ते प्रदरो सहस्रारमारभ्य षाडगाद गुटपग्प्रदेरो ॥ € ॥ 

सकरर्ध्यानेन त्यतुर्यप्रा्धिः 

अथानन्दामतनेतांश्चतुर्षा संपूज्य तथा ब्रह्माणमेव विष्णुमेव 

रुद्रमेव त्रिभक्ताच्लीनवाविभक्तान् टिङ्करूपानेव च संपूज्योपहरि- 

श्तु लिङ्गान् संहत्य तजमा हारीरत्रयं संत्रयाप्य तदधिष्ठानमात्मानं 

संज्वाल्य तत्तेन आत्मचैतन्यरूपं बलमवष्टम्य गुणेरक्यं संपाद्य 
मदास्थूट महासुक्ष्मे महासृषक््मं महाक्रारणे च संहत्य मात्रामि- 

रोताचुन्ञात्रयन्ञाऽविकल्परूपं चिन्तयन् ग्रसेत् ॥ १० ॥ 
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भथ एवं सद्वाधानन्दासतरूपेण एतान् अकागेकारमकागाधमात्रारूढान् 
त्हमविष्णुरुतुर्यान् मन्तराजव्रहप्रणवार्थूपान् स्थटसृक्ष्मादिमातराखूटत्रादिभिः 
चतुर्धां संपूज्य तुयतुयगरसिहातिरिक्तं न किचिदस्तीति भावनामयीं पूजां कृत्वा, 
“ सोऽहंभावेन प्रूनयेत् '` इति श्रुतेः । जगतः सष्टिस्थितिसंहारकर्तृब्ह्मविष्णुः 
रुद्रानेव विभक्तान् प्रथक्प्थगिव स्थितान् नाभिहृदयभरूमध्यस्थानान् वस्तुतः 

अविभक्तान् चीनेव त्रह्मायमिमानतः परिच्छिनान् तुयतुयन्रसिहानन्दतया 

घ्यात्वा पुनस्तानेव अपरिच्छिनरसिहखूपेण व्यायेदिःयथः । अध्यात्ममधिदवं च 
विभक्तमविभक्तं च यद्रूपं तदेव ध्येथं न त्वाधिभोतिकमियत आह-खिङ्घंति । 
टिङ्ग्बते गम्यते इति लिङ्रूपानेव नत्वन्यान् चकारा विभक्ताविभक्तूपाणां 

तदवस्थानां च प्रत्येकं संपूज्येतिपदसंवन्धाधः । संपूर्योपहागेः उप्रसामीप्येन 
स्थूटसू्ष्मवीजताक्षिमिः उपहरिः चतुधा संभूल्य छात्मानं संदघ्यादियनुवतेते । 
अथैवं स्थरयप्राघ्यनन्तरं छिङ्कन् स्वसत्ताहितुभूतस्थावरजङ्गमान् जागरण 
मुषृप्तिस्थानान् अधिभूतात्मना अवस्थितान् खप्रवदाध्यात्मिकेन परिददयमानान 
स्थूटादिस्ष्यन्ततश्चतुरभदान् संहय अध्यात्मसंहरण ज्ञात्वा । विमतं दृश्यजातं 

मत्तो न मिद्यते दृ्यत्वात् खपरदद्यवत् इति मोतिकप्रपञचोऽपि आध्यात्मिकत्वेन 
अधिगन्तव्यः । आध्यात्मिकोाऽपि प्रपञ्चः चतुस्सप्तात्मद्रसिहानुष्प्प्रणवाथरूपा 
मूाधारस्थ उप्रसंहरणीयः इत्येतदथमाह--तेजसेति । मूाधारनिर्गततेजसाका- 
गदिरूपेण स्थूटादिशरीरत्रयं सन्याप्य मात्रात्रयारूटविश्वविगाडत्रादिपादत्येण 
सम्यग्व्या्ति कृत्वा यत् स्वविकल्पितं तस्य त्रिमेदभिनस्य स्वाधिष्टेयस्य 
तनिरूपितापिष्ठानधरमस्यापि दाहायानन्दात्मानं संज्वाल्य इदं सव मद्वतिग्क्तं 

नास्तीति संदीप्य तन् आत्मवाधसन्दीपितं तेजः ध्यात्रादविप्रकोशखूपम् । तस्य 

स्वमेदं निवारयति--आत्मेति । आत्मनः स्वस्य चैतन्यस्वरूपं बरं स्वा- 
विद्यातत्कार्यभस्मीकरणसामर्ध्यं अवष्टभ्य सर्वोत्कत्रस्मविष्ण्वादिगुणेः चनुर्भद- 
भिन्नैः पेक्य सम्पाद्य आध्यात्मिकाधिंदविकरूपेण तादात्म्यमवगम्यं महास्थूटं 

आधिदैविकं चतुरभदभिन्तचैराजरूपं चतुर्भदमिनाधिदविकर महासृक्मे हिरण्यगर्भ; 
महासृक्ष्मं हिरण्यगर्य चतुर्भदमिन्नं महाकारणे सर्वोत्पत्तिस्थितिभङ्गाधिकरणे 
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श्वे महति ---चकारः संहत्येतिपदस्य प्रवत्रापि संवन्धाथः--संहवय उपसंहारं 
कत्वा अकागादिमात्राभिः सदे अनन्तरं मात्राकटनातीते तुरीये ओतानुङ्ञात्रनु- 

्ञाऽविकल्पशूपे महाकारणं संदह्य तदपि अविकल्पाविकल्पतुयतुयपयवसितं 
4 भ ५ 

ध्यायन् ग्रसेत् । ततः तु्तुयात्मना स्वयमेव तिष्द्वियधः ॥ १० ॥ 

इति तृतीयः खण्डः 

6 
चतुथः खण्डः 

तु्यतुर्यस्य स्वमात्रताऽनुसन्धानम् 

तं वा एतमात्माने परमं ब्रह्मोकारं तुरीयांकाराग्रविद्यात- 

'मनुष्ुमा नत्वा प्रसाद्योमिति संहत्याहमित्यदमंदध्यात् ॥ १ ॥ 

प्राटञधा विकल्पितत्रह्मप्रणवमात्रापादेयत्तां प्रकटयित्वा अथ नार- 

सिहानुष्रमा तादात्म्यं यत् सूत्रितं तत्प्रपञ्चनाय दयं खण्डिका आरमभ्यते-- 
तमित्ति । यः प्रगमात्मा प्रणवाधतयोक्तः तं ईश्चरम्रासं वे धरसिद्धं एतं प्रयश्च 
आत्मानं प्रयक्परविभागेक्यकट्नापायतः परमं निरतिरायं व्रह्म परिच्छेदत्रया- 
तीतं ओङ्कारम । कि तदक्षग्तया अवस्थितं ! तत्राह-- तुरीयोङ्कारा्रविद्योतमिति। 

काऽयं तुमीयोङ्कारः ! इलयत्र अकारोकारमकरारपिश्षया अधमात्रायाः तुयो ङ्कारत्वम् , 
तस्यापि तु्यभागः तदग्रं मात्राक्नाविरखं, तत्रैव तुर्यतुयतया विरोषेण द्योत्यत 

इति तुर्थतुथ अनुष्रुभा मन्तराजेन नत्वा तत्र मन्त्राजस्थनवपदार्थं नरसिंहं 
नमाम्यहमिति पद्येन नत्वा, भगवन् प्रसनो भूत्वा प्रहसादवत् मामुद्धर इति 
प्रसाद्य । एवं व्रसिहप्रसादं सपाय अथ अनन्तरं यद्यत् स्वातिरिक्तवत् भातं 

` मानुष्रुभम--भ १,अ २, क, 
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तत्तत् ओं ओङ्काराग्रविद्यातत॒यतुरीयं तदतिरिक्तं न विचिदस्ति इति सदय 
अपहरं कृत्वा तदपहवसिद्ध अहं निपप्रतियोगिकस्वमात्र इव्यनुसदध्यान् ॥ { ॥ 

ओमितिक्षब्दव्रत्तिप्रत्ययापहवविधिः 

अथेन'मेवात्मानं परमं ब्ह्मोकारं तरी्याकाराग्रविद्यानमेका- 

दरात्मानं नार्भिहं नत्वोमिति पहरनयसंदध्यान् ॥ २ ॥ 

अथ अनुसन्धानानन्तरं एतमेवात्मानं परमं ब्रह्मोङ्कारं तुगीयोङ्कागम्र- 

विद्योतं इत्युक्ताधम्, उगम्राद्यहमन्तैकादसात्मानं नारसिंह नत्वा प्रुववत् 
परदद्येनेयथेः, ओमितिराब्दवृत्तिपरययजातमपि संहरन् अनुसंदध्यात् ॥ २ ॥ 

निविषत्रह्यावुसन्धानम् 

9 ध > ०० ५ „(~ तुरी ज = + = 

अथेतमेवात्मानं परमं ब्रह्माकारं तुरीयाक्राराग्रविद्योतं प्रणवन 

संचिन्त्यावुष्टुभा नत्वा स॒चिदानन्दपूरणात्मसु नत्रात्मकं मच्चिदानन्द्- 

पूर्णात्मानं परमात्मानं परं ब्रह्म मंमाव्याहमित्यात्मानमादाय मनमा 

व्रह्मणेकीकुर्याद्यदष्टमेव वा ॥ २ ॥ 

किमयं एवं कुवेन् चुन्यमात्रपयवसायी स्याटियत आह --अथनि । 

अधरैतमेवात्मानं परमं ब्रह्मोद्कारं तुरीयोङ्कागग्रविदयोतं इत्युक्ताधम | प्रणवेन 

संचिन्य प्यवत् अनुष्टुभा नत्वा । उक्ताधं वि्दयति-- सचिदिति | 

सचिदानन्दपूर्णात्मसु उग्रमिययेकादङरापदेष उग्रमि्यावरिमृल्युमृन्युपरदान्तं 

नवात्मकं तत्पदं, नमामीति पदं एकं त्वंपदररश्चयं ^ जीव्व्राचि नमो नाम ^ 

इति श्रुतेः; अदाव्दम्य तयेरक्यघटकल्वेन अमिपदाधत्वं युज्यन ण्व 

परयक्पक्यसिद्रं स्धिदानन्दपूर्णात्मानं परमात्मानं परं निविपं ब्रह्म संभाव्य 

1 मेवमात्मा-अ २. ‡ अथैवमेतमात्मानं--अ २, क. 
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अहमिलात्मानं त्वंपदार्थं आदाय नवपदटश््य्रह्मणा नृसिंहेन ब्याहं, अहं 
रह, इन्यखण्डाकारवृृत्तिमन्मनसा एकीक्यान् स्वाविद्यया अनेकवदामातं एकतां 

नयेत् | एवमेक्यसिद्धं बह्म अनुपरभेव गम्यमियाह--यदिति । यत् एवमुक्तं व्रह्म 
तदेकादङापदात्मना अनुष्टुमेव अनुसंदध्यादियथः ॥ २ ॥ 

सन््रराजख व्रह्मात्मेक्यहेतुत्वम् 
(~ ¢ ¢ 1 ५ मो 

एष उ एव नृ, एप हि मवत्र सवेदा मवात्मा वृ, सिहोऽ 

परमेश्वरः अमो हि मर्वत्र सर्वदा मर्वात्मा मन् सर्वमत्ति, नृमिह एवेक 

एष तरीय एष एवोग्र एष एव वीर एप एव महानेष ए विष्णुरेष एव 

ज्वलन्नेष एव सत्रतोमुख एष एव नृसिंहं एष एव भीषण एष एव मद्र 

एष॒ एव मृत्युमृत्युरेष एव नमाम्येष एवाहं एवं योगारूढो ब्रह्मण्ये- 

वानुष्टुमं संदध्यार्दोक्रार इति ॥ ४ ॥ 

एवं मन्त्रराजस्य वब्रह्मालेक्यहेतुनामाह-- एष इति | एष उ एव नृ-- 
अयमथः; योऽस्यामुपरनिषदि ईश्वरग्रास इति प्रसिद्ध एष एव हिं उम्रमियादिनव- 

पट कश््यतत्पदाथः । एवं नमामीति वृखब्दल्श््यं त्वंपदाथः । एवमनेन वाक्येन 
महावाक्या्थ वणितः | तत्र हेतुः--एष एव हि सबेत्र सवेदा सबरत्मिति | 

नरृपदाथमुपपायय सिहपदाथमाह -सिह इति । तस्य तक्वंपदगतवाच्याथमत्त- 
मकुमस्थटविदागणपाटववीयवत्तमत्वात् सिहरब्देन तत्पदाथः परमात्मोच्यते । 
एवं नतृरसिहराव्दरश्त्याधप्रयगमिन्नपगमात्मम्वरूपमाह--असाविति । असो 
परमेश्वरः परमात्मा सवत्र सवदा देशकाद्वस्तुषु स्वेदा सर्वात्मा सन् 
म्वातिगित्तं सवमत्ति | एवं स्वातिरिक्तं ग्रसित्वा श्वात्ममात्रतया अवरिप्यत 
इत्यथः | ना चासो सिहश्चति नरसिंहः । एवकारः तदत्तिरेकमोहनिरसनाशथः | एक 
एव॒ एकठः खद्ितीयाभावात् । यत्रैकस्मिननात्मनि म्वातिरिकतं वि्टीयते स वा 
एकारः, 
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एकन्रह्मावरषेण यत्र सर्वं विटीयते । 
द्रह्मकटमाख्यातं भद सन्यपि वस्तुतः ॥ 

इति स्मृतेः | यः ओद्धाराथतयाक्तः एष णव तुरीयः तुरयोङ्ागाम्रवियान- 
नुयतुर्यत्वात् | अस्तु नामास्य प्रगवाधना; कुनः अनुष्टुप्पदराशतेयन आह-- 
एष इति ¦ ए तुयनुथं एवोधरः ्वानिरिक्तन ग्रनाम्रदा्यविकल्पान्घिकग्ान्त- 
चतष्पञ्चदराकलटनोदूग्रस्तनात् । एप परव वीरः म्वान्नृिप्रसक्तसवविगमणह नत्वात् | 
एष॒ एव महान् सवमहत््रात् | एष णव विष्णुः निर इकुखभूमनूपत्वात् । एष 
ज्वलन् प्रकाडामात्रत्वात् । एष एव सवतोमुखः महाविगादवगूपन्वात् । एष 
एव नृसिहः प्रयगयिनत्रह्यख्प्रत्वात् । एव एव भोपणः स्वामक्तपटलमापणा- 

कित्वात् । एप एव भद्रः दिव्यमड्गकछविग्रहत्वात् विकठेकग्कवल्यनूपन्वाद्रा | 

एष एव मृत्युमृत्युः मृत्योः खान्ञानस्य मारकत्वात् । एष षव नमामि 

म्ााजप्राणिपटटनमस्करतत्वात् प्रयगमिनरूपत्वाद्रा | पष एवाहं अस्मन्प्रयया- 

खम्बनप्रयग्रूपत्वात् । एवं उक्तप्रकरण प्रयक्रफक्ययोगारूढो विदान् ब्रह्मण्ये- 

वानुषटम मन्त्रराजं ब्रह्मन्युपायं संदध्यान् । ध्यानमवेन्वमाह - ओङ्कार उति । 

नुरीयोद्कागग्रविचोतनुरयतु्यं व्रह्म निःध्रतियागिकन्वमात्रमियनुसंश्ानं कुयाटि्शः | 

उतिरान्दः उपदेञप्रकागसमाघ्यथः ॥ ४ ॥ 

अनुवरादकमन्तादाद्रणम् 
डतो ४९ ० च 

तदतो -छोकरो भवतः-- 

संस्तभ्य मिहं स्वसुनान् गुणार्थान् संयोज्य शरृज्गक्रपभम्य हन्वा । 

वयां स्फुरन्तीममनीं निपीचञ्य ममश््य सिंहन म एष वीरः ॥२॥ 

शृद्धपोतान् पदा म्पा हत्वा तामग्रमत् म्बयम् । 

नत्वा च वृषा च्छा वृमिहदः स्वयमृहमां ॥ इति ॥ ; ॥ 

त्राह्मणोक्तायरसर्यस्वं चश्यमाणमन्त्राभ्यां स्प्र्टएनि--नदेनाविनि | नस्मिन 

उक्ता एतौ व््यताणौ ऋमोकौ मन्त्री भवनतः | भह मृनिहानुश्प्रनिपा्च 
23 
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यततयेतुयं व्रह्म तन्नि्रतियोगिकम्वमात्रमिति संस्तभ्य मम्यवरू सिहं त्रह्ममात्रमव- 

गम्य ज्ञात्वा तज्ज्ञानसमकाषटं तदेव मवामीयथः । मन्दानां तत्प्रतिप्रच्युपायमाह् 

--स्वसुतानिति । ग्वस्य तूछान्तःकशणाख्टस्य सुता छवान्तःकरणृत्तिरूपाः 

बोधा; जागरणजागरणादिचतुष्पञ्दङकटनाहे तवः तान् स्वसुतपन् गुणार्थान् 
सत्वादिगुणानां शब्दादिगुणाना चाधभूतान् प्चीकृतापञ्चीक्रेततत्कायरूपान् 

गणान ऋषभस्य श्रेष्ठस्य प्रणवस्य मन्त्रराजस्य च शङ्खः अकारादविप्रणव- 

मात्रामिः मन्त्रगाजपदिश्च खमुतान् गुणार्थान् सयोज्य तत्र प्रणवमन्त्रराजमात्रा- 

पादातिग्क्तिुद्धि इत्वा त्रह्मातिगिक्तं नेति नति इति निपान्य अनन्तरं कुटिलामिव 

दण्डेन वङ्ीकृतां शस्वाविद्यादूतिका वदयां प्रतिक्षणं व्यभिचारिणी खात्मनः 

सर्वानथकाग्णिीं वुद्धि्त्तियुघती प्र्यग्रह्मक्ययोगम्यासवलेन सत्पथि वरशीकृतां 

ध्यात्रादिनानात्निपुरटीरूपेण स्पफरन्तीं स्वात्मानं श्रवयन्तीं वस्तुतस्तु असतीं 

क्रारणतः स्वरूपतो विषयतो इृत्तितश्च शरङाविषाणवदवस्तुभूतां निपीड्य अपहं 

कृत्वा तदपहवसिद्रसिहेन निप्प्रतियागिकत्रह्ममात्ररूपेण असद पमायातत्का्याप- 

हवश्रममपि संभक्ष्य ख्वात्मावदोपं ग्वादित्ता अपहं कृत्वा स एष वीरः 
एवमपहवकृत् सम्यज्ज्ञानी निष्प्रतियोगिकतया खयमेव रिप्यत इन्यधः ॥ ५ ॥ 
उक्ताथं ससाधनमाह- श्ङ्घेति । अकाराद्िप्रणवनश्ङ्खप्रोतान् पूर्वाक्तगुणान् 

तदर्थश्च पदा नुवपरादेन स्पृष्टा तुयपादातिरिक्तं न किंचिदस्तीति निश्विय 

तामपि सकारणं नुयपादवुद्धिमपि हत्वा अपहवं कृत्वा तां अपद्ववदत्तिमपि 
अग्रसन् स्वयम् | प्रसदिति वक्तव्ये यदग्रसदितयवादीत् तदविद्यायाः काछत्रयेऽ- 

प्यसच्प्रदरीनाथ--खाविदां स्वावरौषतया ग्रसेत् । इत्थं स्वाविदयाऽप्रहवतो 

चृसिहः परमात्मा स्वयसुद्रमो निराव्रतस्वमात्रं विजजंमत इयथः । तत्र साघ- 
नान्युपद्विजति-- नत्वेति । तत्तद्वावानुरेपेन विविधनमस्कारान् विधाय । 
चरब्दरात् साधनचतुष्टयसंपतत्यासादितपागमहस्यध्रमप्रगवदनुष्टितवेदान्तश्रवणमन 

ननिदिध्यासनानि निगन्तरं कुयादिति चोयते । तत उग्रं वीरं दूवया्यनेकविरोषण- 

विरिष्टं निष््रतियोगिवेकस्वरूपं स्वमात्रमियसकृत् दृष्टा ददोनसमकाटं नरसिहज्ञानी 
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तन्मात्रतयाद्रमौ । णवं न्रसिदज्ञानी व्रसिह एव्र भवति, तह्य वद बह्म 
भव्रतीयथः । उतिराव्टा मन्त्रसमात्यथः ॥ ६ ॥ 

इति चतुथे; खण्डः 

पञ्चपः; खण्डः 

अक्रारानुष्रुमास्तादान्म्यम् 

अथेप उ एवाक्रार् आप्ततमाथ आत्मन्येव नृमिहे दव 

त्रह्मणि वर्तन एष ह्यवाष्ठनम एष हि माश्च्येप ईश्रराऽनः मवगता 

न हीदं स्वैमष हि व्याप्ततम इदं सव यदयमात्मा मायामात्रमप 

एवोग्र एष हि व्याप्ततम एष एव वीर एष हि व्याप्ततम एप एव 

महानेष हि व्याप्ततम एष ए वित्णुरष हि व्याप्ततम एप एव 

ज्वन्ननेष हि व्याप्ततम एष एव सवतामुख एष हि व्यः्ततम एष 

एव नृसिंह एष हि व्याप्ततम एप एव भीपण ए हि व्याप्ततम एप 

एव भद्र एष हि व्याप्ततम एष एव मत्युमरत्युरप हि उयाप्ततम एष एवे 

नमाम्येष हि व्याप्ततम एष एवाहमघ हि व्याप्ततम अआन्मव नृमिहा 

देवो व्रह्म भवनि य एवं वेद् माऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो 

न तस्य प्राणा उत्कामन्तयत्रैव ममवटीयन्ते व्रह्मव मन् त्ह्याप्येति ॥ १॥ 

एवं समग्रप्रणवनानुष्प्नादात्स्यमुक्त्वा अथदानी मात्रामिगपि नादरात्म्यं 

प्रकटयितं खण्डिका आग्भ्यत--अथत्ति । अथ आङ्कारानुष्रप्नादान्म्यकथना- 
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नन्तरे एककप्रणवावयतनाकरारादिना मन्वराजस्तमन्वय उच्यत | यः प्रणवाथतया 
प्रकेता मन्त्राजः एष एवाक्रारः न त्वन्यः | मन्त्रणजाधनरसिहस्थाकारमात्रा- 
प्रिच्छित्तिताऽयल्पता स्यादियत आह--आप्रेति । आप्रतमा्थः अतिरायेन 
व्याप्तः आत्ततमः साऽर्थाऽभिषेयक्ञान प्रयोजनं यस्य सोयमाप्ततमाधः । अतोज्यं 
नाल्पः) अकारस्य सववाण्व्यापतेः, ¢ अक्रारो वे सवा वातर् ` इति श्रुतेः, वितु 
असो मन्त्रराजतुल्यः। यद्वा-- आप्ततमस्वरूपः यथा मन््रगाजों द्रसिहस्वसरूपे वतते 
तथाऽयमकाराऽपीयाह--आत्मनीति | अकारोऽयं आत्मन्येव चरसिहे देवे 
नरद्मणि वततत | कथमाप्ततमामिधेयो त्रमिहं यत आह--एष हीति । हि यस्मात् 
एष एव नरसिहा नत्वन्यः आप्रतमः अतिरायेन व्याप्ततमत्वात् । एष आप्ततमो 
ग्रसिहा हि यस्मात् सवसाक्षी सर्वत्र आत्मात्मीयामिमानयन्योऽपि स्वविकल्पित- 
साक्ष्यपटटसाक्षी द्रष्टा | अक्रारात्मकाऽयं इश्वरो नियन्ता खविकल्पितप्रपञ्चस्ये- 
सथः । अस्मात् नियम्यनियमनहताः सर्वैगतः सर्वव्यापकः | सर्वव्याप्रकत्वेन 
सवमयत्व॒विकाग्त्विं स्यादियत आह--न हीति | अकाराधदरसिहातिरकेण न 
दयस्तीयत्र अयं हे नुः-- यस्मात् अकारात्मकोऽयं व्रसिहो व्याघ्रतमः | तस्य स्व- 
व्याप्यप्रासत्वात् व्यापरकातिरकेण व्याप्यं नास्तीयाह-- इदं स्वं यदयमात्मेति | 
यन् किचित् यदि इद् प्रतीयते तदा तत् सर्व सोऽयमात्मा तरसिहः | अतः तत्सर्ध 
आत्मेवयथः । स्वातििक्तप्रतीतेः तत्सयमेवेयत आह- मायामात्रमिति । 
स्वातिरकेण विविधं प्रतीयमानस्य स्वाज्ञाननिमित्तत्वात् मायामात्रत्वम् । 
स्वाज्ञानापाये स्वज्ञानतः स्वयमेवेश्वरम्रासस्तुयेतु्योऽवरशिष्यते । तदवगतये 
परणवाद्यमात्रात्मकाकारमन्त्रगजकादरपदानामिक्यसि द्राथमाह--एष इति । एष 
एव द्रसिहात्मका व्या्ततमोऽकार एव उग्रः, एष हि व्याप्ततम: | एष एव वीरः; 
इत्यादि समानम् । एवं ज्ञानफटमाह--य एवं वदेति । यः कश्चन देवो वा 
नप्या वा अधिकारी एवं उक्तप्रकोरण आप्ततमत्वेन हेतुना सर्वात्मक. 

दृसिदहा्षराकार एवोग्रायेकादरपदात्मक इति बद् सोऽयं आत्मैव नृसिंहो देवो 
ब्रह्म भवात सत्राऽप्यरात्मज्ञानाद्रात्मव भवति | णवं ज्ञानिनः को विरोषः ? इयत 
आह--स इति । सोऽयं प्रणवायमात्रानुष्टवेकादरपदाधज्ञानी इदं मे स्यात् 
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इद मा भूदिति स्वातिरिक्तास्तिताभ्रमहेतुः कामः तद्रहिताऽ्यं अकामः ङि 
सय्याजातदिश्ुवत् कामहेत्वप्रविष्ट यत आह-- निष्काम इति | अविकटेन्द्रियो 
वरिविधविषयज्ञाऽपि नि्गतकामः कामप्रवरत्तिनिमित्तैगच््यात् । किमयं गेगादिना 
अभिभूतः कामात् विभेति तत्राह॒---आप्रकाम इति । स्वात्मातिरेकेण नदि 
कामः कामनीया वाऽस्तीति स्वात्ममात्रधिया अयमाप्तकामः } येन केन त्रा 
आप्तकामश्वेत् कालान्तर स्वाभिमतकामक्नयतः पुनः तदाप्त॒मिच्छा स्यादियत 
आह--आत्मकाम इति । स्त्रावदाघकामातिरिक्तकामामाव्रात् | एताद्ृास्यापि 
पारछोकिककामः स्यादियत आह--नेत्ति । तस्य एवं ज्ञानिनः प्राणा 
मुख्यप्राणसहितेन्त्रियाणि नोत्कामन्ति अचर व्रह्मणि एव समवीयन्ते । णवं 
विर्टानप्राणा विद्रान् स्वाङ्गस्वज्ञपरमाथदरायामपि ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति व्रहमव 
भवतीसधः ॥ १ ॥ 

उकारानुषटुभास्तादात्म्यम् 

अथेष एवोकार उत्क्रष्टतमार्भंआन्मन्यव नृर्मिहे दव 

ब्रह्मणि वतत तस्मादेष सल्यश्चदूपो न ह्यन्यदम्त्यमयमनात्मप्रकाहमष 

हि खप्रकारोऽमङ्गाऽन्यन्न वीक्षन आन्माऽतो नान्यथा प्रापिरात्ममात्रं 

हयतदुत्करष्टमेष एवोग्र एष दयेवोत्टृष्ट एष एव वीर एष द्यवोत्कृष्ट 

एष एव महानेष ह्येवोत्कृष्ट एष एव विष्णुरेष द्येवोत्क्ृष्ट एष एव 

ज्वलन्नेव ह्येवोत्कृष्ट एष एव मवेतो मुख एव दयेवोत्करष्ट एप एव 

नृसिंह एष ह्येवोत्कृष्ट एष एव भीषण एष ह्यवोत्क्रष्ट एष एव भद्र 

एष द्यवोत्छृष्ट॒एष एव मृन्युमुत्युरष ह्येवोत्कृष्ट एष एव नमाम्येष 

ह्येवोत्कृष्ट एष एवाहमेष द्येवोन्करष्टस्तसादान्मानमेक्वं जानीयादान्मेव 

नृसिंहो देवो ब्रह्म भवनि य एवं वद् सोऽकामा निष्काम आप्तकाम 
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आत्मकामो न नम्य प्राणा उन्करामन्त्यत्रेव समवरीयन्ते ब्रह्मेव 

पन् ब्रह्माप्येति ॥ २ ॥ 

णवं प्रणवायमात्राञका'मन््राजपदैक्यं तज्ज्ञानफडं च प्रकटयित्वा 
अथाकाग्मन्तराजपरदेक्यं तन्क्ञानफटं च प्रकटयति--अथेति | उकारोऽप्येष 
तरसिह एव | उकारस्य चसिहत्वे हेनुः--उत्कृष्टतमा्थः नृसिंहस्य सर्वोत्कषटत्वात् | 
अकागपिक्षयाकारस्यापररि वियमानत्वादुत्करष्टत्वम् । उकागेऽमिधानं, अभिधेया 
तरसिहः, तयागमेदात् उत्कृष्टतमाधत्वं युज्यते । यदुक्तं उत्कष्टनमाथत्वं न दि 
तत्पगक्षं यताऽयमुकारः आत्मन्येव नृसिंहे देवे ब्रह्मणि वतैते | अते एष 
नृसिहात्मकोकारः सयस्वरूपः काख्त्रयावाध्यनृसिहाधत्वात् । कथमेतस्य 
सयत्वमियत्र हि यस्मान् अस्मादृ्नारम्वराथनरसिहात् अन्यदमेयं नास्ति| 
यद्यन्मेयं तत्तदसत्यं रज्जु सपवत् | कथं इदं मेयमियत आह-- अनात्मप्रकारां 
जउमित्यथः । तथा अयमपि स्यादियत आह--एष हीति । हि यस्मात् एष 
उकागत्मका वर्तिह्ः स्वयंप्रकाशः प्रकारमात्रत्वात् । अप्रकारान्तःकरण- 
यागात् कथं प्रकारामात्रतेयत आह--असङ् इति । यदि खाज्ञदृष्रया अन्तः- 
कररणप्रसक्तिः तदा स्वक्ञटृएटया तत्रासड गत्वं, पर्माथदृष्या स्वात्मनः अन्यन्न 
वी्नते अन्यस्यव मग्यत्वात् । कोऽन्यन्न वीक्षते इयत्र आत्मा उकारष्पो 
तरमिहः । यताऽयमन्यन वीक्षत अतः कारणात् नान्यथा प्राप्तिः प्रकाङामात्रा- 
तिग्क्िप्रकारविगव्व्यात् । उक्तार्थं सहेतुकं निगमयति--आत्ममा्रं ह्येतदिति । 
स्वस्य निप्प्रतियागिकस्वमात्रत्वात् । हि यस्मात् गरसिहात्मकमुकाररूपं सर्वोत्कृष्टं 
तस्मात् एषः उकारस्वषूपा नृसिह एवोग्र: । तत्रोपपत्तिः --एष द्येवोत्छरष्ः 
विश्वाधिकत्वात् । एष एव वीरः इलयादि समानम् । यस्मादेवं नस्मात 
उत्कृष्टतमत्वेन हतुना सर्वात्मकाकारानुष्रवेकादरपदात्मकं आत्मानमेवेवं 
जानीयान् । आत्मव नृसिंहो देवः इन्यादि व्याख्यानम् ॥ २ ॥ 

मकारानुष्टुभोस्तादात्म्यम् 

अथेष एव मकारो महाविभूत्यथं आत्मन्येव नमिहे देव 

बरह्मणि वतत तसराद्यमनल्पोऽमिन्ररूपः खप्रकाशो ब्रह्येवाप्ततम 
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उल्क्रष्टतम एतदेव ब्रह्मापि पवते महामायं महा व्िभूत्येतदवोगमेतद्धि 

महाविभूत्येतदव वीर्मतद्धि महाविभूत्येतदेव महदेतद्धि महाविभूत्ये- 

तदेव ॒विष्ण्वतद्धि महाविभूत्येतदव ज्वच्दतद्धि महा व्रिभूत्येतदेव 
न न = (~ => नरसिहमत ् = => 

मवेतोमुखमतद्धि महाविभूत्येतद्व नुसिहमतद्धि महाविभूत्यतद्व 

भीषणमेतद्धि महाविभूत्येतदव भद्रमेतद्धि महातिभूत्येतदव मृत्युम॒न्य्व- 

द्धि महाविभूत्येतदेव नमाम्येतद्धि महाविभूत्येतदवाहमतद्धि महा- 

विभूति तस्मादकारोकाराम्यामिममात्मानमाक्तनममुन्कृष्टनमं चिन्मात्र 

म्द्रष्टारं मर्ममाक्षिणं मरवग्रासं सर्वप्रेमास्पदं मचिदानन्दमात्रमकरमं 

परमेव ब्रह्य मकारेण नानीयादात्मेव नुमिंहो देवः परमेव ब्रह्य 

मवति य एवं वेदं मोऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न 

नम्य प्राणा उत्कामन्त्यत्रैव पमवीयन्त व्रह्चव मन् त्रह्माप्येतीहव 

प्रजापतिस्वाच प्रजापतिरुवाच ॥ १ ॥ 

अकागेकागानुष्प्पदेक्यतत्फख्वन्मकागानुप्र्क्यनज्ज्ञानफाटं चाह-- 

अथेति । अथ उकारव्याप्तिकथनानन्तं मकाग्व्यानिः । एष मकागोऽप्युक्ता 

नरसिंह एव महाविभूतयर्थैः । आत्मन्येव नुस दवे ब्रह्मणि वतते यनः 

तस्मादयं महाविभूयथेः । ततोऽयं मकागाग्न्यो मिहः प्रयगमिनः | परक्नाः 

येक्षप्रयगभेदेन अल्पता स्याद्वियत आह--अनल्प इति । परराक्प्रपञ्स्य 

मग्यत्वात् अनल्पोऽयमियथः । तत्र हतुः ---अभिन्नरूपः । मदहत्वल्पाविद्या- 

व्रगत्व्यात् अमिन्नत्वमखण्डत्वमुपप्र्यत । अन एवायं स्वप्रकरायाः अजडस्व- 

्टपत्वात् । ब्रह्मेव भूमवायं आप्नतमः उत्छ्ृष्टनमः अक्रागक्राराधत्वात् । 

किमेतस्मादप्युत््टमस्ति 2 तत्राह एतदिति । एनदेव ब्रह्मापि मवस्मादुत्कृ 

अप्रगिच्छिनत्वात् स्यज्ञं सर्य॒म्वानिगकतिं नीति ज्ञातृन्वान् महामाय 
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स्वातिग्किप्रपचसगस्थितिमङ्गकारिणी महामाया यस्य तत् महाविभूति निरप- 

मेश्वयदारित्वात् एतन् मकाररूपं ब्रह्ेवोप्रं एतद्धि महाविभूयादि समानमन्यत् | 
[एतदिति] नपुंसकत्वं प्रकृतं, तदनुरोधेन उग्रादिप्रदानां नपुंसकत्वम् । तस्मात् 
यतो मकारणूपं त्र अकारोकाराभ्यां इममात्मानं तरसिहं आप्रतमं उत्कृष्टतमं 
चेतन्यमात्रतः चिन्मात्रं सवेस्य चद्चुगदेः द्रष्टारं अवटोकपितारं स्वसाश््यान्तः- 
करण्द्रृत्तिजातसाक्षिणं तुयतुयात्मना स्वातिरिक्तसवेग्रासं सवेप्रेमास्पदं सर्व- 

म्यात्मत्वात् , आत्मा हि प्रियतमः; “ तदेतत्प्रेयः पुत्रात् प्रेयः "° इयादिश्रुतः, 
सचिदानन्दमात्रमेकरसं परमेव ब्रह्म प्रणवनृतीयमात्रात्मकेन मक्रारेण जानीयान् | 
आत्मेव नृसिहः इयायुक्ताथम् । आात््राथमुपसंहरति--इदैति । ‹ ओमित्येत- 
दक्षरं ' इन्यारभ्य ‹ वरह्मेव सन् व्रह्नाप्येति ` इयन्तं इहैव देवान् प्रति प्रजापति- 
स्तवान् । अव्त्तिगदरग्था प्रकरणसमान्यथा च ॥ ३ ॥ 

[भ 

इति पञ्चमः खण्डः 

पृष्ठः ग्वबण्डः 

ठवानामनुष्टुभा आसुरजयः 

त॒ दवा इममात्मानं ज्ञातुमेच्छन् तान् हासुरः पाप्मा 

परिजग्राह । त रेक्षन्न हन्तेनमासुरं पाप्मानं प्रमाम इति। 
एतमर्वोकराराग्रविद्योतं तुरीयतुरीयमात्मानमुग्रमनग्रं वीरमवीरं महा- 

न्तममहान्तं विष्णुमविष्णुं ज्वलन्तमन्वटन्तं मर्वतोमृखमसर्वतोमुखं 

नृपिहमनुमिहं भीषणमभीषणं भद्रमभद्रं मृत्युमृत्युममृत्युमृत्यु 
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नमाम्यनमाम्यहमनहं नृमिहाचुष्टुमेव बुबुधिरे । तभ्यो हामावासुरः 

पाप्मा मचिदानन्दधघ्रनज्योतिरभवत् ॥ ! ॥ 

स्वात्मप्रतिपत्यन्तरायेयत्ताप्रकटनपूवेकं तन्निसनं कुवन्. आशाच्रसमाप्ति 

निविरोषन्रह्म प्रप्यति । आदौ आख्यायिक्रामवतास्यनि--ते देवा इति । ये 

ग्रनापतिनोपरटिष्ठा उपदेश्ष्यमाणाः ते अर््न्दरादयो देवा इममात्मानं स्वयं- 

प्रकाजचिद्रपं देरिकमग्बात् ज्ञातुमेच्छन. । तान आन्मज्ञानकरतो्मान्. देवान 

आसुरः पाप्मा स्वाज्ञानतत्का्थव्रत्तिरूपः परिजग्राह किट स्वात्मनिस्मूतिघरकं 

त्वातिरिक्तविषयेच्छामदपादयदियथः । ते देवाः आसुरपाप्मना स्पृष्टा अपि 

हन्तेति सानकम्पं आसं पाप्मानं अनात्मप्रययश्पं तद पहवसिद्धनिष्प्रति 

यागिकात्म्ञानवरन अ्रसामः भन्षयामः नारायामः इति पक्नन्त अवदाकितवन्त 

हन्यथेः । इतिरान्दा दैवेश्चणानुकरणाथः । ते देवाः एनमव प्रक्रत ओङ्कागभ्र 

विद्योत तुर्यतुरीयमात्मानमेव व्याग््यातं अनुटृप्पदाथरूपण उत्रमियाकाठना 

वरोषणविरिषे स्वविरोषापदहवसिद्धनिः्रतियागिकत्रहममात्ररूपेण अनुग्रं अवीर 

उ्यादि निविराषतथा बोध्यं यत्स्वनूपं तदव बुवुधिर सा्नात्कृतवन्तः । तेभ्य 

नषां दवानां यधाव्याख्यातोऽयं अनीवासुरः पाप्मा सन्रदानन्दवनर ञ्योतिर- 

भवन् व्रहममात्रस्य निपप्रतियागिकतया तदतिरेकण आसुरपाप्माननवात् आमुर 

प्राप्माऽपि ब्रह्मव व्रभूवेयथः ॥ १ ॥ 

अपक्रकषायम्य अनुष्रुमा आन्मनानप्राभिः 

तस्मादपककषाय इममेव कारमरविद्यातं तुरीयतुरीयमान्मान 

न॒सिहानुषटुभव जानीयात् । नम्यामुरः पाप्मा सच्चिदानन्द 

प्रनज्योति्भवति ॥ > ॥ 

यस्मादयं दैः स्वभावविप्रगतभावप्रापकाञय आमुरः पाप्मा त्रह्मातिरक्ते 

ननि प्रचाघेन व्रह्ममान्रपदवी प्रापितः तरूमादपक्रकषाय म्वातिग्किस्तिनाऽ 

2 
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नथदृष्टिः इममेव अपगेक्चत्तया विजंभितं ओङ्कारामवि्योतं तुयंतुरीयमात्मानं 
नृसिंहानुष्टुभैव जानीयान् । तस्यासुरः पाप्मा सचिदानन्दघनज्योत्तिरेव 
भवति स्वज्ञानेन स्वाज्ञानापाये पुराऽनुभूतस्वाज्ञानतत्का्य स्वयमेव 
भवतीयथः ॥ २ ॥ 

प्रणवेन अद्रितीयावगतिः 

ते ठेवा ज्योतिरत्तितीषो द्वितीयाद्भयमेव पयन्तं इममरवो- 

काराप्रविद्योतं तुरीयतुरीयमात्मानमनुषटुभाऽन्विष्य प्रणवेनैव तम्मिन्न- 

वस्थिताः तेम्यस्तज्ज्योतिरस्य सर्वस्य पुरतः सुविभातमविभातमदरत- 

मचिन्त्यमटिद्गं खप्रकारामानन्दघनं शुन्यमभवन् । एवंवित्खपरकाशं 

परमेव ब्रह्म भवति ॥ ३ ॥ 

कथं तुयतुरीयं अविकल्पाविकल्पं ध्यात्रादिविकल्पस््वादियत आह - त 
इति। ते देवाः घ्यातृध्यानादिज्योतिषः स्वातिरिक्तप्रकायात् उत्तितीर्षवः उत्तरितु- 
मिच्छन्तः । तत्र हैतुः--स्वानिरिक्तध्यात्राटिरूपद्वितीयादपि भयमेव पर्यन्त 
घ्यानादिव्याप्रतावपि संसृतित्तमानबुद्धि कृतवन्तः । तच्छमनाय कि कतवन्त 
इ्यत्र--इममेवोङ्काराग्रविच्योतं तुयेतुयेमात्मानं अनुष्टभा अन्विष्य षोडल- 
मात्रात्मकतुयघ्रणवेनेव च सम्यगन्विप्य निधाय य एवं निर्धा्यं सिद्धोऽथेः तरिमन् 
तुयतुयात्मनि परमाकारौ उपाधिविनिमुक्तवटाकादावन् अवस्थिताः तस्मात्रतां 
गतवन्त; तेभ्यः तेषां देवानां पुराऽनुभूततद्रवात्रादिज्योतिः अस्य सर्वस्य 
जगतः स्वाज्ञदृष्टिविकल्पितस्य पुरतः पुरस्तात् सुविभातं ध्यात्रादित्रिपुरिद्युन्यतया 
प्रतीतं तथा अस्य जगतः स्थितिकाटे प्रत्ष्यानन्तरमपि यत् स्वभात्रतया 
सुविभातं स्वातिरेकेण अविभातं स्वमात्रतया भातमियपि वक्तमरक्यतया विभातं 
अत एव अदत निष्प्रतियोगिक, निष्प्रतियोगिकमिति चिन्यमियत्र अचिल्त्यं 
अचिन्यत्वे कि टिङ्गं ! इत्र अछि, केनाप्यचिष्ठितत्वात् , यत् छिङ्गवन 
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तत् ब्रह्म भवितुमर्हति, तथा चेदमदप्रकादो ब्रह्म इत्र यत् खातिरिक्तासत्पमपञ्च 

ग्रसित्वा सन्मात्रतया अवरिष्र तत् स्वप्रकाशं प्रकाठरमात्रत्वात् , यत् प्रकाशमात्र 

तत् आनन्दघनं निरतिरायपरमानन्द्वहूपम् । तत्र स्वयंप्रकादात्वादिविरोषता 

स्यादित आह शून्यमिति, स्वयंप्रकारात्वायरोषविरोषब्यून्यमियथः । एवंविदो 

ध्यात्रादित्रिपुटीज्यातिस्सुविभातमियादिसत्तविरोषणप्रतिपायत्रह्मवाभवदरिति भावः। 
यथा देवपूगो ब्रहमवेदनसमकाटं ब्रह्माभवत् तथाऽन्योपि भवतीद्याइ-- एवमिति | 

देववत् एवंवित् विद्वान् स्वप्रकाशं परमेव ब्रह्म भवति ॥ ३ ॥ 

संन्यासस्य ब्रह्मावगतिसाधनत्वम् 

त दवाः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लकेषणायाश्च मसाध- 

नम्या व्युत्थाय निरागारा निष्परिग्रहा अरिखा अयज्ञोपवीता 

अन्धा बधिरा स॒ग्धाः ्#ीवा मूका उन्मत्ता इव परिवतेमानाः शान्ता 

दान्ता उपरतास्ितिक्षवः समाहिता आत्मरतय आत्मक्रीडा 

आत्ममिथुना आत्मानन्दाः प्रणवमव परं ब्रह्मात्मप्रकादं शुन्यं 

जानन्तस्तत्रैव परिसमाप्ताः । तस्मात्तदेवानां त्रतमाचरन्नोकारे परे 

ब्रह्मणि पर्यवसितो मवेत् स आत्मन्येवात्माने परं ब्रह्म परयति ॥ ४ ॥ 

एवं प्रणवमन्तराजप्रनाधतो निविदाषत्रह्मा्तिरुक्ता । न हि सयं संसारिभिः 

स्मरतु शक्या । देवानां संसारित्वात् कथं ते तत्पदमहन्ति इत्य ाङ्कय प्रजापत्यु- 

प्रदेरोत्तरक्षणमेव देवाः पारित्राज्यधमल्करताः सन्तः स्वातिगिक्तास्तिताभम- 

म॒त्सृज्य स्वातिरिक्त्रमापहवसिद्धतरह्मात्रपयवसना भवन्तीव्ाह--तं॑देवा 

इति । ते प्रजापतिदिष्याः दवाः प्रजा प्रतिमुखतः स्वात्मतत्त्वज्ञानमवगम्य 

परारोपितप्रातिमासिककगरादावात्मात्मीयभावविकलाः सन्तः तत्रैव पग्सिमाप्ता 

इ्यन्वयः । तत्र केचन अनुत्पनसात्तात्कागा देवाः तन्साक्षात्कारपायतया 

अनुत्पन्पुत्राणामुत्पत्तिप्राधना उत्पलानां तदयागक्षमप्राधना च पुत्रपरणा नन्या 
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पुत्रेषणायाश्च -चकरागत् तत्ताधनषणाऽपि गह्यत---तथा छाकद्रयसाधक- 
वित्तेषणायाश्च श्रौतम्मातकमजन्यसुखषणा टकेषणा तस्या छोकेषणायाश्च 
एषणात्रयस्यापि साधनानि विविधविषयस्मगणानि तः सह वतमानाः ससाधना: 

ताभ्यः ससाधनाभ्यो व्युत्थाय । तत्र ये स्युः उत्पनाक्षात्काराः नदहिते 
स्वातिरिक्त पुत्रवित्तादिकं पत्यन्ति नापि स्मगन्ति | ततः तेषा ससाधनाम्यः 

एषणाभ्यः व्युत्थानं सहजसिद्धम् । ये च तेन्याऽन्ये मुमुक्षवः श्रुयाचाथमुखतः 

स्वात्मयाथात्म्यावगतिसाधनतया ससाधनाम्यः पुत्राचयेषणाभ्यः व्युत्थाय पारम 
स्याश्रमे प्रविशन्ति तेषा ठक्षणं कि } दूयत्र--निरागागः सर्पवत् स्वावासार्थ 
गृहारंमवजिताः निष्पग््रहाः दे्मात्रधारणेतपसिप्रहयूल्याः सामगमाणवकवत् 
अरिखाः वाख्वन् अयज्ञोपवीता: अन्धाः ब्रह्मातिग्किरूपसामान्यमप्यन्तः, 

यद्रा--श्रीगामवत् प्रखरीदजनविषयाटोचनाविर्ाः, बधिराः दैयगुणगणश्रवणे 
्रीकृप्णवद्विषयत्राताध्रवणयून्पाः मुग्धाः देवादगनादङोनेऽपि द्युकवद्िषयामिटाष 
गून्याः छीवाः उवदीसंभोगाञाग्दिताज्ुनवत् च्रीसामान्यापमोगयून्याः मूकाः 
परनिन्दास्तुतिरहिताः उन्मत्ताः इव परिवतेमानाः नारदवत् भूमण्डल्मटन्तः 

व्यासवत् रान्ताः प्ररान्तान्तःकरणत्वात् नागयणवत् दान्ताः नियतेन्छरियत्वात् 
सनकादिवत् बाद्यान्तभ्यापृरत्युपरताः वसिष्टादिवत् तितिक्षवः श्षमासारत्वात् 
गरक्ष्मणवत् समाहितमनमः आत्मरतयः आत्मन्येव न वाह्यदारादौ गतिः येषा 
ते आत्मन्येव क्रीडा विनोद न सखीजनेषु येषा ते आत्मक्रीडा 
आत्मपरमात्मनाः मिशरुनं एक्यं येषा ते आत्ममिथुनाः आत्ममात्रतया नन्दन्तीति 
आत्मानन्दाः प्रजापरत्युपदिष्टपचदजमात्रातत्कायविरन्डतुयनुयप्रणवमेव परं 
ब्रह्मात्मप्रकारां ्वातिगिक्तिकटनायून्यं जानन्तः तत्रेव तु्तुरीये निष्प्रतियोगिक- 
ब्रह्ममात्रे परिसमाप्राः ुयतुयस्वरूपेण अवजिप्यन्त इयथः । यथा देवाना 
ब्रह्मभावापत्तिहैतुः संन्यासः तथा अन्येषामपि तुयतुरीय।प्िमिच्छता सर्वकर्म 
सन्यासपुरस्सरं तदवगनिस्तन्फं च स्यात् नान्यथेयाह- तस्मादिति | 
यस्मान दहि मन्याससदितज्ञानं विना सुक्तिरस्ति न द्यनात्तसंन्यासाना प्रणवा्थ- 
तुयतुरीये निष्टा तद्धयान जपाधिकागे वाऽस्ति तस्मात् तदेवाना प्रनापति- 
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दिष्याणां एषणात्रयसंन्यासछक्षं तरतं पारमहंस्यं अनुतिषटन्नोङ्कारं तुरी याङ्ारग्र- 

विद्याततुयैतुरीये परे ब्रह्मणि निष्प्रतियोगिकब्रह्मात्रे पयेवसितो भवेत् एतावन्तं 

काट पारमहंस्यधर्मावटम्बनपूर्कं प्रणवजपध्यानादिकं कृतमिति न हिं तत्र 

विरतिः कार्या कितु अदिहपातमनुेयम् । कुतश्चित् प्रतिवन्धकवरात् यस्मिन् 

दहे तुर्यतुयेसाश्वात्कारो न जातः राघ्प्रामाण्यात् देहान्तर वा भविप्यत्येवयव- 

गन्तव्यम् | एवं ओङ्।रपयवस्ताने पारमहंस्याश्रमावटम्बनतः क्रियमा णे सोऽयं 

प्रणवचिन्तकतो मुनिः स्वात्मन्येव छवात्मना स्वात्मान परं निरतिरायं ज्रह्म 

स्वमात्रमिति परयति साक्षात्करातीयत्र- - 

यस्तु द्रादशसाहं प्रणचं जपतऽन्वहम् । 

तस्य द्वादशामिममसिः परं ब्रह्म प्रसीदति ॥ 

५, 

इति श्रुतेः ॥ ४ ॥ 

अनुवादक्मन्लोदादरणम् 

तदष -छाकः-- 

शद्धेष्वशरङ्खं सयान्य मिहं शरङ्गषु या जयत् । 

शङ्काभ्यां शरृज्गमावध्य त्रयो दवा उपासत ॥ इति «+ ॥ 

तत॒ तस्मि्रकतर्थं एष ऋोको मन्त्रा भवती्याह- श्ङ्गेष्विनि । 

विश्वविश्वायविकल्पानुतैकरसान्तश्चङ्गेषु अश्ङ्गं॒श्चद्धरहित अविकल्पाविकल्पं 

तुनु्थ॑संयाञ्य संवध्य ततः सिहं चतुष्पदं ग्रसिहानुषरमं ङ्गषु भकार- 

नरमकारामात्रारूपेषु योजयेन् प्रवैव्योजयत् धियव संतन कुर्यात् । 

शरद्खाभ्यां आप्ततमोत्कृश्तमरूपाभ्यामकागाकागम्यां श्रृङ्गं महाविभूतिरूप 

मकार यथा तु्ुदधया त्रयमवलाकनीयं तथा मकारभरिया अकाराकारावप्य- 

टाकनीयौ --आवध्य बुद्धया सर्वतोवन्धनं कृत्वा--अमड्गादासनस्वभावान। 

देवानां कर्तत्वं -्रयः त्रि्ंल्याकाः दवाः अकागेकाग्मकागाणां अयिष्टातागऽ- 

भातमं विश्वतेजसप्रा्ञाः अधिभूतं ब्रह्मविष्णुमहश्वगः अधिदैवं विगट्टिगण्य- 
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गराः व्याविद्राध्यात्माधिमूताग्ििवपरिच्छेदथोतनात्मका उपासते, कृतकृयाः 

सन्तः श्रदगाश्रङ्गसिहतादात्म्यकरणेनोदासीन्यं भजन्ते, जाग्रदाद्यवस्थामव- 

गच्छन्तीयथः ॥ ५ ॥ 

इति षष्ठः खण्डः 

सप्रमः खण्डः 

ूर्यतुरय्नानाय दवाना प्रश्चः 

देवा ह तरै प्रजापतिमब्रुवन् मूय एव ना भगवान् विज्ञाप- 

यत्विति ॥ १ ॥ 

एवं प्रजापत्तिना उपदिष्टात्मतत्तवा; देवाः कथमयं प्रजापतिः वाञ्न- 

सातीतमात्मानमुपदिति, कथं वयं अधिगच्छामः; इति च भन्वानाः पुनः 

पृष्टवन्तः इति स्वकौयामोत्मुक्याक्ति परिसमाप्य पुनः द्वप्रश्नमवताग्यति-- 

देवा इति । देवा ह वै प्रजापतिमव्ुवन् | किमिति ! प्रवमक्तमपि भूय एव 

नोऽस्माकं भगवान् तुषतुयेयाधात्म्यं विज्ञापयत्विति ॥ १ ॥ 

आत्मनः तुर्यतुर्यण ए्कीक्ररणोपदेशः 

तयत्यजत्वादमरत्वाद नरत्वादमृतत्वादभयत्वादशोकत्वादमोह- 

त्वादनशनायत्वादपिपासत्वादरैतत्वाचाकारेणेममात्मानमन्विष्योदु - 

त्छृष्टत्वादुदुत्पादकरत्वादुदुत्पवष्टत्वादुदुत्थापयितृत्वादुदुदृषटत्वादुदु - 

त्कर्तृत्वादुदुत्पथवारकनवादुदुदधापत्वादुदुद्धान्तत्वादुदुत्तीणेविङृतित्वा- 

~= ~ ~ [काक्का क 9 गण [1 

[कवक क न, षं 

[वाकाय षि > 
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चोकरारेणममात्माने परमं व्रह्म नुमिहमन्विष्याक्रारणममात्मान- 

मृकारपूरार्धमाकृष्य मिहीकृत्योत्तरार्भेन तं मिहमाक्ृष्य महत्त्वान्मह- 

प्त्वान्मानत्वानमुक्तत्वान्महादेवत्वान्महेश्वरत्वान्महासत्वान्महाचि- 

त्वान्महानन्दत्वान्महप्रमुत्वाच्च मक्रारार्थेनानेनात्मनेकीर्यात् ॥ २ ॥ 

एवं देवैरुक्तः प्रजापतिः तथेति तदुक्तमङ्गीकृ्य पुनरपि भवतो 
विज्ञापयिष्यामि इति वक्ष्यमाणप्रकरेणाह--अजत्वादित्यादि हेनुभिः। अनत्वान 
प्रणवस्य मन्त्रराजस्य च जन्मग्हितत्वात्; “ओङ्कारस्य तु नियत्वात् 

नाज्ञसोत्पत्तिरिष्यते "` इति व्रातिककारोक्तेः । आङ्कागग्रतया वियोतमाननुयनुरीयं 
ब्रद्धैव सत्यं निप्प्रतियोगिकाजत्वात् , यननेवं तेवं पथा घट; | एवं वक््यमाणहेतवो 
यथायोगं व्याख्येयाः । अमरत्वान् मरणगून्यत्वात् अ ज्रत्वान जगारहितत्वात् । 
जनिमृतिजरानिराकरणतः स्थूक्जरीरं अकारान्मा न भवतीत्युक्तम् । इदानी 

सूक्षमङारीरस्य अनात्मत्वमाह--अम्रतत्वादिति स्वापमहाप्र्यादावपि मण- 

गून्यत्वात् । अभयत्वान् भीहि तुदरैतामावात् । अश्ोकत्वान् गोचनीयेष्टजना 

भावात् । यस्मात् गरृतिभोकमोहविरिटः सूष्ष्मदेहात्मा अकागत्मनः तद्विरन्नण 

त्वात् प्राण एवात्माऽस्तु इयत्र अनशनायत्वान् प्राणा द्यानायाघरमकः 

कागत्मा तु तद्विलक्षणः | तथा अपिपासत्वान् | ठिड्गरारीमस्य अनात्मन्वऽपि 

सर्वकारणमन्याकृतमकारात्मा स्यादियत्र अद्र॑तत्वा्र द्रतवमत्रदज्ञानमव्यक्त 

ञद्रेताकारात्मनः तद्विरश्चणत्वात् । चश्व्टः असङ्गत्वाद्िसमुचायकः । 

अजायात्मना अक्ररेण प्रणवप्रधममात्रारूपेण इमं आनन्दात्मानमन्विष्य 

आचार्योपदेशानुरोधेन अन्वाटोचनं कुर्यात् । यथा अनादिहेनुना आत्मनः 

अकाररूपता तथा उत्कष्त्वादिहेतुना उकाररूपता स्यादिन्याह--उत््ृष्रत्वा- 

दिति । यतः आत्मनः सर्वस्मादौत्कष्टवम् । सर्वत्र उच्छब्द निगत्तितयान्कृष्टत्व- 

योतकः, सम॒च्चया्थौ वा, स्वातिरिक्तप्रपश्चोत्पादकत्वान् । हतुचतुष्टय {)माह-- 

उत्परवेष्ठत्वान स्वसृष्टशरीरादावुत्कवैण प्रवेडाकतत्वात् › जगीरादेः सवन्याप्रनि- 

कर्तत्वेन उत्थापयितत्वान्, उद्रष्त्वान् रागीगयमिमानोत्कषना विविधावनाक- 
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पितृत्वात्, ममम्तभूतमातिकादे स्त्कर्धण कचैत्वान् उदुत्पथवारकत्वान् 
उन्मागनिवाग्कत्वात्, उदुद्भासत्वान् सवग्रासेश्चरत्वात्, उदुद्धान्तत्वात् 
जीवरूपेण अतस्मिस्तद्रावारूढत्वात् दुत्तीणेविकृतित्या् विकृतिः खाज्ञान- 
तत्कार्यं यत् षवा[छ्वा्नानेन तीर्णं साऽयं उदुत्तीणविकृतिः उकारात्मा तद्भावः 
तत्वं तस्मात् । उक्तदेत्वतिरिक्तहेतुसमुचयाथः चकारः । एवमुकारेणापि 

इममात्मानं व्वप्रकारा परमं ब्रह्म नृसिहमन्विष्याकारेण इममात्मान 

उकागपूर्वाधं उकारस्योच्यमानस्य पूर्वार्धं प्रुवस्थानं प्रवभागत्तेनोक्तं अकारं 
अनुष्मश्च प्रादद्रयाधं आच्रष्य असिहमपि सिहदीकय अनुष्प्ूवा शरन तादात्म्यं 

गमयित्वा उत्तगर्धेन त्रसिहानुष्रम उत्तगपादद्रयूपेण तं अक्रारात्मकं सिहं 

सिहानुष्टुमः प्रधमारधं आक्रृष्य एकीकय एकत्वमाप्राद्रयेत् इति वक््पमाणेनान्वयः | 

यशा अकाराक्रारवप्यात्मरूपरो तथा मकारोऽप्रीःयत्र हेतुमाद--महच््वादिति | 

गुणता तव्रस्तुतश्च महत्त्वान् महस्त्वान् अमिततैजोरूपत्वात् चक्षुरादिवत् 
मानत्वान् स्वावियातत्कायमुक्तत्वान् देवपस्तिदछ्ंकररूपेण मदादेवत्वान 
मकछनियन्तृन्वेन महैश्वरत्वान् ग्वातिगिकतानरृतजडउदृःवप्राससच्धिदानन्दरूपेण 

महासत्त्वान महाचित््वान् महानन्दत्वात् ्वातिग्क्तोपसंहाग्तम्त्वेन 

महाप्रभुत्वाचच । चकारो निग्तिञयत्वग्व्यापनाथः | मकागर्धेनानेन सवप्रय- 
गभिन्नेन वस्तुतः नुयनुर्गयेण आत्मना एकीकुयात् ॥ २ ॥ 

एकीकरणफल्म 

अरारीरो निरिन्दरियोऽप्राणोऽनमाः मचिदानन्दमात्रः म स्वराड् 

भवनि य एवे वेद् | ३ ॥ 

णवं करतुः फलमाह--अशरीर इति । स्थूल्छरीरामावात् । निरिन्द्रियः 
अप्राणः टिदड्गगरीरेवेगत््यात् । अतमाः कारणाज्ञानाभावात् । अनरतजड- 
वु :खात्मकस्थृटादिररीगत्रयापहवतः सच्चिदानन्दमात्रः निष्प्रतियोगिकत्वात् , 
^“ सच्रिदानन्दमग्त्रोऽहमनुत्पलमिदं जगत् ?` इति श्रुतेः | य एवं वेद सोऽयं 
मुनिः स्वात्तिगिक्ति ग्रसित्वा स्वमात्रं राजत इति स्बराट भवति ॥ ३ ॥ 

4 ऋ ना 
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स्वात्मनः स्वराडभावः 

कस्त्वमिति । अहमिति होवाच । एवमवदं पव नसाद- 

हमिति सर्वाभिधानं तम्यादिस्यमकारः म एव भवति मर्व 

ह्मयमात्माऽयं हि मर्वान्तरो न हीदं मवैमहमिति होवाचैव 

निरात्मकमात्मेवेदं मर्व तस्मान् मर्वात्मकनाक्ररेण स्वात्मकमात्मान- 

मन्विच्छत् ॥ ४ ॥ 

स्वात्मनः स्वराट्मवनखूपाख्यायिका दरीयति-- कस्त्वमिति । प्व 
असुरचिद्यपरित्राणनहेता; स्तम्भादवतीर्ण स्वावतारकायसिद्धयनन्तःं मद्रामनाख्टट 

दृषा ब्रह्मादयो देवाः अयद्तददीनः त्वं कः: इति नः एवं प्रा भगव्रान 

वटकपयेत् तेषां मन्राजमपरदिगन् तचरमपदन अहमिति होवाच । फिमिति 

पएवमिति । स्वस्य सर्वात्मकत्वेन सवनामान्थवगच्छन् वस्तुनः स्वगडपि 

युष्मच्छब्दप्रतियोगिन अस्मच्छ्दं प्रकटितवान्; यत् त्रह्मादिर्तम्वान्तप्रागिजातन 

अहप्रययाम्यां व्यवहियते तदेवेयथः । एवमव अनन प्रकारण इद सव उद्रूता- 

डुर अनुदर तादंकारं च चेतनाचेतनात्मकं सत्रामिधान जहमियनन अन्दरन मव. 

मभिधीयते । प्रकते कि आयातं द्यत आह- तस्येति} नस्य प्रनापन्युवा। तानु 

बन्ताहंपदस्य आदिः प्रधमा वर्णः अक्रारः स ण्व म्वराड मवति | अकार्य 

सर्ववाग्ब्याघ्या सर्धूपत्वमस्तु नत्वान्मत्वं इयत आह--स द्ययमात्माति । 

आत्मत्वेऽपि प्रयक्त्वं कुनः ! इयत आह- -अयामिति । ह भन्मात् ज, 

सर्वान्तरः प्रयक्तमः इयथः । एकम्य सवरूपत्वं सवप्रयक्रतमन्व च विस्र 

जन्यत आह-न हीति। हि यस्मात् इदं मूतभोतिकप्रप्जातं न निगत्मक ति 

न् अहमिति होवाच न मत्तोऽन्योऽनात्मप्रपश्चाऽस्ति । यन एव अनः मवरत्मत्य 

सर्त्रयक्त्वं अविस्द्मियशः । इदं सव आत्मा चति द्रतापत्तिः स्याटयत ॐ 

--आत्मेवेदं सवेमिति । गज्यतिगिक्तसपासाववत् मदतिरिक्तिमव नास्तानयधः । 

उक्तां स्मारयति- तस्मादिति । यस्माटकारः सवात्मा तस्मान् मवत्म- 

केनाकारेण सरवव्रागात्मना शखवाज्ञदृशिप्रसक्तस्ात्मकमन्विच्छत ॥ ४ ॥ 

25 
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२.७८ नृसिहतापिन्युपनिषत् 

आत्मातिरकेण व्रह्मासत्त्वमे 

ब्रह्मेदं मर्व चिदानन्दरूपं सचिदानन्दरूपमिदं मर्व सद्धीदं 

सवै सत् सदिति चिद्धीदं सर्वै करत प्रकादाते चेति ॥ 4 ॥ 

आत्मातिरेकेण व्रह्मणः सत्वात् कथं सर्वात्मकः आत्मा इयत आद- 

ब्रह्मैवेदं सवेमिति । न हि ब्रह्मातिरेकेण आत्माकारादिरस्तीयथः । प्रधानवत् 
रह्म जगत्कारणं ह्यत आह-सचिदानन्दरूपमितीति । न हि तत् प्रधानवत् 
जगत्कारणं, कि तु एकमेवाद्वितीयं स्वातिरिक्तजगदरैए्न्यात्। अन्रतजडदुःखात्मक- 

जगत्प्रतीतो सयां नद्रिपगीतत्रह्म नास्तीयत आह-सबिदानन्दरूपमिदं 
सवेमिति । यो जगदनृतजटदुःखात्मकं प्र्यति तस्य तदवेतुखाज्ञानापाये 
ूवमिदन्त्वेन ग्रदनुभूतं तत् सर्वं सचिदानन्दरूपमेव मवतीयध्ः । हि यस्मात् 
मद्धीदं सवम । तदेव प्रप्यति-- सत्सदिति । व्यमिचरदपि घटादिवस्तुजातं 
तद्रतसत्ता न हि व्यभिचरति, इदं सत् इदं सत् इति प्रतीतेः । जगतः सदरूपता 
अस्तु, तम्य जडत्वेन चिद्रपता कुतः ? इयत आह --चिद्धीदं सर्वमिति । हि 
यस्मात् इदं सवं चेतन्यष्पम् | तत्र हेतुः--काराते प्रकाशते चेति | यदि सत्ता 
न प्रतीयेत ततः असदेव स्यात् , सन् घटः प्रतीयते इनि प्रतीतेः सार्वजनीनत्वात्। 
चराव्दः समुच्चयाथः ॥ ५ ॥ 

सचिदानन्दान॒भवप्रकाशः 

क्रि मदिति । इदमिदं नेप्यनभूतिरिति ॥ £ ॥ 
कषेति । इयमियं नेत्यक्चनेनैवानुभवचरुवाच । एवमेव चिदा- 

नन्दावप्यव्चनेनेवानुमवन्ुवाच । सर्वमन्यदिति स॒परमानन्दम्य 
ब्रह्मणो नाम व्रह्यति तस्यान्त्योऽयं मकारः स एव भवति नसान्म- 
कारेण परमं ब्रह्मान्विच्छेत् ॥ ७ ॥ 

9 ७१११ 
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सत् सत् इति सत्ता व्यवस्थाप्यते, न हि तत्रानुभवा निसर्गो भवितुमर्हति 
इति मन्वानाः प्रच्छन्ति-- किं सत् इति । यदुक्तं सत् सत् इति तत् किं? न 

हि सत् इति वक्तु राक्यं सत्ताऽनुभवस्य असातरत्रिकत्वात् सत्तामन्तरेण 
घटप्रतीतेः । इतिरष्दः प्रश्रसमाघ्यथः । उत्तरमाह--इदमिदं नैयनुभूतिरिनि । 
वटाऽयं पटाऽय इति द्विधा प्रतीतिः | गद्रा-यदिदं परिदृश्यमानं प्रपश्चजातं 

तदिदं न कितु अनिदरूपं इ्याचार्थोपदेङजव अनुभूतिः, खशूपचतन्यष्पा सा 
सत्येति दोषः । इतीत्युत्तरपगिसिमाप्तो ॥ ६ ॥ इदानीमनुमूति परच्छन्ति- 
कैषेति । एषा अनुभूतिः भवतोच्यमाना न तावत् जायमाना, तथात्वे घटवद- 
नियत्वापत्तेः, प्रतीयहत्वात् जायमाना वा सा क्रा । इति प्रन्तस्माप्तौ | 
प्रश्नात्तरं प्रनापतिराह-इयमियं नति । यत्र॒ या काचन अनुभूतिः 
विविधरमेदगमिणी मवद्विरनुमूता मा कदाऽपि नैतीति अवचनेनेव आकिडगिता 
दिभिः अनुभवन आत्मसाक्षात्कार कुवन् ्ह्मानन्दाश्रूणि मुञ्चन् निरत्तरणात्तरं 
उवाच, सर्वाप्रहवसिद्धनह्यमात्रानुभूतेः वाचा वक्तम्राक्यत्वान् । यथा सत्तोक्ता 
तधा चिदानन्दावपि उक्तवानिःयाह--एवमिति । यथा सत्ताऽनुमूतिरवचननाक्ता 
एवमेव विदानन्दावपि अवचनेनैव अनुभवन्नुवाच यथा सचरिदानन्दान- 
वचनेनानुभवनुवाच तद्रत् चछवयंप्रकारात्वादिघर्मान् देवेरपरषटानप्युक्तवान् 
इ्याह-- सवैमिति । सर्वमन्यदपि दवेः प्ट अप्ृष्ठं अवचननेव आत्मत्वन 
अनुभवननुवाच ! किमिति ! स प्रजापततिः परमानन्दस्य ब्रह्मणो नाम नामधेयं 
ब्रह्येयत्र अन्यवणो मकारः स एव परमानन्द्रह्मरूपा भवति । यस्मात् णवं 
तस्मान् मकारेण परमं गुषूपदेामार्गेण अन्विच्छत् ॥ ७ ॥ 

बरह्ययाथात््यनिरूपणम् 

किमिदम् । एवमित्यकार इत्येवाहाविचिकिन्सन्कारणम- 

मात्मानमन्विष्य मकरारेणारपतदध्यादुारेणाविचिकित्पत्तशरीर- 

ऽनिन्द्रियोऽग्राणोऽतमाः मच्चिदानन्दमा्नः म स्वराड् भवति य 

एवं वद् ॥ ८ ॥ 
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रह्म वा इदं 'मवेमन्तत्वादु्रतवाद्रीरत्वान्महत्त्वाद्विष्णुत्वाज्ज्व- 

खतत्वात् मवेतोमुखत्वानुिहत्वाद्धीषणत्वाद्धदरत्वान्मृत्युमृत्युत्वान्न- 

मामित्वादहंत्वादिति सततं ह्येतद्रह्योग्रत्वा्रीरत्वान्महत्त्वाद्विष्णन्वा- 

ज्ज्वच्वात् मवतामृखत्वाननुसिहत्वाद्वीषणत्वाद्धद्रत्वानमृत्युमृल्युन्वान्न- 

मामित्वादहंत्वादिति ॥ ९ ॥ 

तस्मादक्रारण परमं ब्रह्मान्विष्य मकारेण मनञाद्यवितारं 

मनञादिमाक्चिणमन्विच्छत् | १०॥ 

पुनरिदानी देवाः ब्रह्मयाथात्म्यजिज्नासवः प्रच्छन्ति-- किमिदमिति | 
वाञ्जनसातीतं इदं व्यव अनकप्रकारण अवगम्य किमियनेन प्रकारेण 
पप्रच्छुगिति इषः | तः एं प्रष्ठः प्रजापतिः अर बुद्धिशून्यदेवसमूह इति 
हीनसंवाघनन दवान् संवाध्यं तत्प्रक्नमङ्गीकु्वन् इत्येवमाह । किमिति? न हि 
सच्धिदानन्द्रमात्रे व्रह्मणि स्वाज्ञानमन्तरण कश्चन व्यवहागेऽस्ति। ततो मया 
प्रवमवि्याऽतीतवस्त्वपेश्चया मोनन स्थितं, अवियाञ्येक्षया तु मकरेण 
अवगम्यत इत्युक्तम् । यत पत्रं अतः न पूर्वोत्तविरोध इत्यनेन प्रकारेण 
अविचिकरित्सन अवाचं, अती मया एवरं वाज्जनसातीतं ब्रह्म अवचननोक्त, तत् कथं 
ददाना मकारण अवगम्यमिति विरुद्रमुक्तमिति संगयं कुवन् वि्याऽविद्ाविषय- 
तयाऽविरुद्र उभयमपरीन्यथः | तस्मात् यताऽवियादशायां अनेकसाधनव्यपेक्षया 
ब्रह्मावगनिः भवितव्या खलु नत्र त्वंपदा्ुद्धिकाग्णिा | अकारण | इम 
आनन्दात्मान आचायमुखताऽन्विष्य तत्पदाथद्ुद्धिकाग्णिा मकारेण प्रयगभिनं 
लय अनुसदध्यात् अनुसंवरानं कुयात् अकारमकाग्योः संघानहेतुना उकारेणा- 
वित्िकरत्सन् सन्दहमङ्गुवन । एवं अकरारमकारयाः उकारः सन्धिः इति रेकं 
जानतः फलमाह --अशरीर इयादि य एवं वेद इयन्तं व्याख्यातम् ॥ ८ ॥ 
मकागता त्रह्मावलाकनोपपत्तिमाह-- ब्रह्म वा इदं समिति ] कुतः 

स्वे मन्वत्वा-अ, अ १, क. 
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खविकल्पितजग(त् अत्र ?) [तः अन्तत्वात् | तत्र हेतुः---उम्रत्वान् उद्ग्राह 

कत्वात् जगतः सृष्टिस्थितिसंहाग्कतत्वात् स्यथः । तत्र हेतुः-- वीरत्वान 
जगद्विरमणहेतत्वात् । प्रोढत्वेन महत्वम् । तत्र हेतुः---विष्णुखात् । व्यापरका- 
काडवत् जडता स्यादियत आह--ज्वछृत््वादिति | स्वतेजसा दीप्तस्य 

जडत्वानुपपत्तेः | ज्यरदम्निवत् परिछिन स्यात् इयत आह--सवेनोमुखत्वादविति। 

विरारत्वेऽपि सरवोपसंहारकता कुतः ! इयत आह--न सिहत्वान् । पुरुषत्व 

सति सिहत्वात् । तत्र हेतुः -भीषणत्वादिति । मिहस्य पष्यद्धीतिजनकत्वात् | 

भीजनकत्वेन अभद्रता स्यादियत आह--भद्रत्वादिति | मङ्गटेकछरूपत्वात् | 

तथात्वेऽपि संहारक्तता कुतः ? इयत आह--गृत्युमृत्युत्वादिति । छाज्ञानमेव 

मृत्युः, तस्यापि मारकत्वात् । स कथं स्थितिकतां भव्ति ! भन आह -- 

नमामित्वादिति । सर्वनमस्कायत्वात् । तथा च जातानुकम्पा भगवान् 

्राण्यनु्रहा्थं स्थिति करातीयथः । कि खभेदन तान् प्रश्यन हितं करानीयत् 

आह--अहन्त्वादिति । सर्वेषां आत्मरूपत्वादियथः । इत्येनः काग्णेः सततं 

एतद्य परमानन्दरूपं मकागावगम्यम् । ततर पवोक्तदेतूनुपन्यस्यति--- उग्रत्वादि- 

य्ायहंत्वादियन्तं व्याख्यातम् ¦ बह्मगोऽनुष्ुवात्मत्वं वर्त एकादरापद्रानि 

राद्धा विभज्य पूर्वं इदानीं च हेतुत्वेनोक्तानि इत्यवगन्तव्यम् ॥ ९ ॥ यस्मादवं 

स्मात् त्वेपदा्थामिधायिना [अकारेण] परमं ब्रह्म अन्विष्य तत्यदाथामिवायिन। 

मकारेण च मनञद्यवितारं मनञदिकरणग्रामरक्षितारे मनञयमट्रगोदा- 

सीनतया तद्वृत्तिसहस्रभावाभावसाक्षिणं अन्विच्छन् ॥ {° ॥ 

्ह्मात्मेक्यज्ञानविधानम् 

म॒ यदेतत् स्वमपेक्षते तदैतत् स्वमम्मिन् प्रविदाति म यदा 

प्रतिबुध्यते तदतत् मधैमस्पादेवोत्तिष्ठति ॥ ११ ॥ 

तदेतत् मर्व निरुद्य प्रत्युह्य मंपीड्य मन्वान्य मभ्य 

स्वात्मानमेवेषां ददाति ॥ १२ ॥ 



२५८ नरृसिहतापिन्युपनिष्रत् 

अत्युग्रोऽतिवीराऽतिमहानतिविष्णुरतिज्वलटन्नतिसव॑तोसुखोऽ - 

निनरृसिहाऽनिमीषणोऽतिभद्राऽतिमृत्युमृत्युरतिनमाम्यत्यहं भूत्वा म्बे 

महिम्नि सदा समाप्त ॥ १६ ॥ 

तसरादनमकारार्षेन परेण ब्रह्मणेकीकर्यादुकारणाविचिकित्सनन- 

शरीरा निरिन्द्रियोऽप्राणोऽतमाः मचिदानन्दमात्रः म स्वराड् भवति 

य एवे वद् ॥ {४॥ 

तदेष शोकः 

शङ्कं श्रङ्धाधमाक्रष्य श्रृङ्गणानन याजयत् | 

शृङ्धमेनं पर शङ्खे तमननापि याजयत् ॥ १९ ॥ 

सः त्वंपद्राधः तत्पदार्थो वा अध्यात्मं अधिदैवं वा यदा यस्मिन् काठे 
तत् परिदृश्यमानं सव खवाप्रर्याद्यवसर् उपेक्षते नदा तस्मिन् काठे एतत् 

सवे अस्मिननेवात्मनि रजौ सपवत् प्रविशति । स यदा प्रतिबुध्यते नियादि 
परयादिम्यः उत्थितो भवति तदेतत्सब अस्मादेवोत्तिष्ठति ॥ ! ? ॥ तदेतत्मवं 
निरुह्य निःञजषेण आत्मसाचिकौपृः वहनं कृत्वा प्रत्यूह्य सभूतितेपरत्येन वहनं 

कृत्वा संपीड्य सम्यक्परिच्छेदनिगमनन पीडयित्वा संज्वाल्य आत्मज्ञानेन 
सम्यक् प्राचयित्वा सभक्ष्य स्वावदोषं कतद्छयित्वा स्वात्मान खस्वरूपं एषां 

आत्मवेदिना छक्ञाना ददाति ॥ १६ ॥ ब्रह्मामिनानुष्टप्परवेराधमाव्र्तिः स्पादियत्र 
स्वातीतत्वं विदोष इन्याह -- अत्युग्रः उग्रोपाधिमतीन्य वतमानत्वात् । अतिवीरः 
इयादि समानम् । अव्यहं भूत्वा अस्मत्प्रययकल्नामपि प्रसिन्वा स्वे महिष्नि 
स्वावडाघतया समासते पुनराढ्त्तियून्यतया आसनं कुवत । प्राप्यस्यैकत्वं 
प्रापकस्य वहुत्व; उग्रादिष्वेकवचनन्वेऽपि क्रियापदे वहवचनमविरुद्रम् ॥ १३॥ 

उक्ताथ अथप्राधान्येन निगमयति-- तस्मादिति | यस्मात् उग्रादिरूपाऽयमात्मा 

मुक्तपराप्यः तस्मात् एनं आनन्दात्मानं अकारार्धेन ब्रह्मणा एकीकुर्यात् एकतां 

वा । 1 7 ति 

[कवा व 8 1 पे 
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नयेत् | उकारेण अविचिकरित्सन अशरीरो निरिन्द्रियोऽप्राणोऽतमाः स्िदा- 

नन्दमात्रः सः स्वगाट भवति य एवं वेद् इत्युक्ताथम् ॥ १४ ॥ तत्. तस्मिन् 

उक्तार्थे एष शोको मन्त्रो मवति । श्रृङ्गं अकारे ङ्गाधं मकारं च आकृष्य 

अकारमकारवय्केनाकरेण श्रङ्केणानेन योजयेन् तादात्म्यं नयेत् । पुनः शग 

उकागाख्यं एनं अकारमकारयोः संवन्धधटकं मकाराख्ये परे शङ्गे परे ब्रह्मणि 

तं मकारामिधानं श्रङ्गं अनेन संवन्धघटकेन अकारण अपि संयोजयेनं 

तादात्म्यं नयेत् इयथः ॥ १५ ॥ 

इति सप्रमः खण्डः 

अषप कण्डं 

तर्यमात्रायाः ओतन्वम् 

अथ तुरीयेणोतश्च प्रोतश्च ह्ययमात्मा नृमिहोऽम्मिन 

ममयं सर्वात्माऽयं हि मर्व नेवातोऽद्रयो ह्ययमात्मेकर एव विकल्पो 

न हि वन्तु सदयं ह्योत इव मद्भनोऽयं चिद्घन आनन्दप्रन एवेकरमोऽ- 

उयवहार्यः केन च न द्वितीय ओतश्च प्रोतश्वेष ओकारः \ १ ॥ 

एव नैवमिति पृष्ट ओमित्येवाह वाग्वा ओंकारो वागेवदं 

मर्वं॑न हयदाष्दमिवेहास्ति चिन्मयो हययर्मोकरारश्चिन्मयमिदं मव 

तसात् परमेश्वर पेकमेव तद्धवत्येतदमृतमभयमनद्भद्यामय ब्रह्माभयं 

हि वै ह्म भवति य॒ एवं वेदति रहम्यमं ॥ \ ॥ 



२८० नरेसिहतापिन्युपनिषते 

व्रह्म विश्चादगायां अकागदिमात्रात्रयेप्र अव्रगन्तुं शक्यं इत्युक्त्वा तथा 

दरदानी तुधमात्रपाऽपि नुयेतु्ेत्रह्म अवगन्तुं राक्यं इति व्रं खण्डिकयमारभ्यते-- 

अथेति । अथ अकारादिमानच्नात्रथकथनानन्तरं तुयमात्रयाऽपि नुयः प्राप्यते इति 

टोघः | तुयेण तुेमात्राण्पप्रणवन ओतश्च प्रोतश्च -यथा प्रटः तन्तुभिः ओतः 

प्रोतः आतानवितानात्मकैः--एवं आडइप्रवद्विनः क्तप्रयये संप्रसारणे आतः इतति 

सूपं --ओतश्च प्रोतश्चेति चकाग्द्रयतः तुरयष्याकारादिचतुमात्राव्यापकत्वं चोयते | 
हि यस्मात् अयमात्मा त्व॑पदाधौ नरसिंहः, तस्मिन तुर्य नृसिहाश्रये सव 
मेटजा्तं विकल्पितं, अयं ॑नुगेयः सर्वात्मा, तत्र हतुः हि यस्मात् 
अयं नुगीयः सवै, सवैस्य स्वविकल्िितन्वात् । नव तुरीयः स्वस्मिन् 
प्रतिष्ठितः; ्वातिग्क्िसवंस्प अवस्तुत्वात् । यनः स्वरानिगिक्तिं सवै नास्ति 
अतोऽद्रयो ह्ययमात्मा । दिषव्धतः मर्वात्मनो न द्याधेयाध्रागमावोऽ- 
स्तीति योयने। तत्र हेतुः एकडः इति, सवविक्छपाधिकरणत्वात् । एकार 
एवेयवधारणतः स्वातिरिक्तमेदो नास्तीति यायते । भेदाऽपि दृद्यते इति 
चेत्--न; भेदस्यासत्वात् अभ्रिष्टान्नानविक्रल्पो हि भेदः न हि वस्तुसन्, 

भेदस्य अवस्तुत्वेनासत्वात् । कुतो विकल्पस्यास्तवं ! इयत आह्--अयमिति | 

अयमुक्ता मेदविकल्पः यस्मात् ओतः इव भातः वस्तुतो न दह्यातः, खज्ञानाव- 

धिकत्वात् । छज्ञानता विकल्पक्षयतः नुवस्य सविद्रानन्मात्रावरोषतामाह-- 

सद्धन इतत; सत्तामात्रत्वात् । अर्थं तुरीयः चिद्धन: जडसामान्यम्रासाजडत्वात् ; 
आनन्डघनः अण्ण्डानन्दस्वरूपत्वात् | सचिदानन्दतो मेदः म्यादिग्यत्राह-- 

एक्ररस इति । मचिदानन्दानः अखण्डेकरसत्वात् । अत एव केन च 
वाच्छनसादिनाऽपि अव्यक्हा्यैः अनिदंस्वष्पत्वेन व्यवहर्तुं अराक्यत्वात् | 
तत्र हतुः--न द्वितीयः अद्ितीयः दवितीयवस्तुना मृग्यत्वान् । प्रदे तननुवत् 
ओतश्च प्रोत्तश्च । चकारौ कार्यस्य कारणानन्यत्वं अवास्तवत्वं चाहतुः । एष 
तुगयोङ्कारः ॥ ! ॥ जश्वेमात्राप्रणवः कथं निधिदाधत्वं नुर्थौङ्कारत्वं भजनीति 
प्रच्छन्ति --एवं नवमिति | सचिदानन्दरूपं तद्विपरीतं कथं प्रणवषूपं दति 
देवः पृष्टः म प्रजापतिः निन्यानि्रूपेण उत्तरमुक्तवान इन्याह--ओमित्येवा- 
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हति | ओं वाचा मनकसता च व्याहियमाणं तुराय आङ्कारस्वहप निविरोषतया 

सचिदनन्दमेकरसं, ततः एव नेवं “तुय वाचा मनु्या वदन्ति 2” इति 

तुयाङ्काररूपं उभयमप्यविरुद्रं इत्युक्तवान । वर्णात्पकाऽयमाङ्कारः न तुयषूप 

उत्त आह--बागिति । वाग्वा वणध्वनिरूपिणी वागेव ओङ्कारः तुयप्रणवः । 

वाचो नामधेयमात्रत्वे न सवानुस्यूतत्व, तत्राहु--वागवद् सवेमिति । तत्र 

हेतुः नद्यशब्दमिवेहास्ति हि यस्मात् इह अस्मिन् संसारमण्डटे किमपि रूपधय 

करमयेयं वा अरब्दमिव नास्ति । कि तु नामधेयमिव । इवरन्डत तु्यतरप्रपञ्चस्य 

अवास्तवत्वं योयते । वाच्छात्रस्य तुयतता ॐ }) इन्यत आह--चिन्मयो 

ह्ययमोङ्कारश्चिन्मयमिदं सवेमिति । आङ्ार चिन्मयः चिद्रेपः । चिद्रेपस्य 

जगद्रपता कुतः ? इयत्र वस्तुता मृदरातारक्त घटाभाववरत् चिद्विकस्पित सव 

जगचिन्मयमेव, न दहि विद्रपादतिरिक्तमस्ति इत्र. -- ८४ ययैव मृन्मयः कुभस्त- 

रदेहाऽपि चिन्मयः 2 इति श्रुतेः । यस्मात् चिद्व सव तस्मान् पग्मश्चर एव 

नुयैः नत्वन्यः कश्चिदस्ति । यतः एव अत सचिदरानन्दरूपरं तुयचतन्य एकमवं 

तत् भवति । अत एव एतदमरतं अमरण ्रधित्वात् अम्य मयकारणदरेताभावान् 

एतद्रह्म भूमरूपेण व्हितत्वात् । तल््रत्त द्मियाह --अभय वा इति। प्त 

जानफटमाह-- अभयं हीति । इति उक्तप्रकारण गहर अतिमोप्यमुक्तम.॥ २ ॥ 

ुर्यमात्रायाः अरुञातृत्वम् 

अनुज्ञाता ह्ययमात्मेष ह्यस्य मव्य म्बान्मानमनुजानाति न 

हीदं पवे स्वत आत्मवि[व)]न ह्ययमाता नानुज्ञाताऽमङ्गन्वादककिारि- 

त्वादस्वादन्यम्यानज्ञाता दह्ययम करार आमिति ह्यनुजानाति व्राणा 

अक्रारो वागेवेदं मर्षमहजनानाति चिन्मय) ह्ययर्माकरारशिद्धीदं मवे 

निरात्मकमात्ममात्करोति तस्मात् फरमश्च एवैकयव नद्धवत्यतदमन- 

मभयमतद्रह्यामय वे व्रह्माभय हि चै तह्य भवति य एव वदनि 

रहस्यम् ॥ २ ॥ 
36 
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ओतत्वमुक्त्वा तुर्यानुजात॒त्वमाह -अनुज्ञातेति । व्याख्यातम् । 
अनुज्ञातृत्वे हितुः--एषर तुरीयः हि यस्मात अस्य उपङ्भ्यमानस्य स्वस्य 
स्वात्मानमनुज्ञानाति अनुज्ञा प्रयच्छति । न हीदं सव स्वतः आत्मवि[व]त्, 
सर्वस्य स्वात्मसत्ताऽतिरकेण प्रथक् सत्ताऽभावात् । वस्तुतः कि तुयौऽनङ्ञाता 
चेयतः आह् --नद्ययमिति । वस्तुतः ओतृत्वानु्गातत्वामवि हेतुमाच्े- 
असङ्त्वादिति । असड्गत्वे हेतुः अविक्रारित्वात् विकारवद्धि वागादि 
'तमनुजानाति । एव असडगाविकारित्वाम्या स्वतः ओतृत्वानुज्ञातत्वामावेऽपि 
स्वातिरिक्त॒वास्तवमस्त्वियाह--अस्वादिति । स्वातिगिक्ततया अल्यस्य 
रेतस्य शराविष्राणवदवियमानत्वात् । यथोद्ारस्योतत्वं तथधाऽनुज्ञातृत्वमपी्याह 
--अनुज्ञातेति । कथं यक्राग्म्य अनु्गानृत्वं तत्राह॒- ओमिति ह्यनुजानातीति। 
यस्मादिदं करोमि स्यार पष्टः ओमियनुज्ञा ददाति । ओङ्कारस्य स्वाधचैतन्यरूपेण 
अनुज्ञातृत्वमियाह-- चिद्धीदं सव॒ निगत्मकं आत्मसात्कगोति निरात्मकं 
सत्तादून्यं आत्मसत्ताप्रदानेन आत्मसात् आत्माध्ीन करोति । तदधीनवचन 
इनुवृ्तो ८“ विभाषा साति कात्स्न्यँ ?2 इति सात्तिप्रययः । यस्मादेवं तस्मान 
परमेश्धर एवैकमेव तन् भवति एतदमृतममयं एतद्रह्यामयं वे ब्रह्माभयं 

क छ 

हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेदेति रहस्यमिति व्याख्यातम् ]॥ ३ ॥ 

तु्य॑मा्रायाः अनुत्ैकरसत्वम् 

अचुज्ञकरमो ह्ययमात्मा प्रज्ञानघन एवायं यस्मात् सर्वस्ात् 
पुरतः सुविभातोऽतश्चिद्धन एव न ह्ययमोतो नासुज्ञातितदात्म्यं हीदं 
सर्वै सदेवानुज्ञेकरमो ह्ययमोकार ओमिति हयेवाल॒नानाति वाग्वा 
ओकारो वागेव ह्यनुनानाति चिन्मयो ह्ययरमोक्रारधिदेव ह्यनुज्ञाता 
तस्मात् परमेश्वर एवैकमेव तद्धवत्येतदमृतमभयमेतद्रद्यामयं तै ब्यामयं 
हि वे व्रह्म मवति य एव वेदेति रहस्यम् ॥ # ॥ 

` कृमनु--उ १, 
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कथं ओङ्कारस्य अनृज्ञारूपत्वं इयत आह--अनुज्ञकरस इति । तत्र 
हत्वं प्रकटयति-- प्रज्ञानघन इति । तदेवोपपादयति--यस्मादिति। यस्मात् 
अस्मात् स्वातिरि्तात् सवेस्मात् स्वाज्नादिद्टया विदयमानादविद्यमानाद्रा । पुरत 

ठति काल्त्रयोपटक्षणाधम् । काक्त्रयेऽपि स्वयंप्रकाात्मना सुविभातः । 

अतोऽस्मात् कारणात् चिद्धन एव चेतन्यमात्रत्वात् । नह्ययमोतो नाचज्ञाता 

ओतृत्वानुज्ञातृत्वनिराकरणतोऽन्ञाऽपि निरकरता स्यादियधंः । खातिरकेण न 

किचिदस्ति स्वयमेव स्रमियत्र हेतुमाह--एतदात्म्यं हीदं सवेमिति । 

ठतदात्स्यं इत्र वह्धबीहयुत्तरं भावप्रयथः ष्यङ्, न तु क्मधारयात्तरं, एष आत्मा 

यस्य जगतः तदेतदात्मा तद्भावः एेतदात्म्यं इदं सवम् । हेत्वधमाह-- 

सदेवति । सल्वतिरकण असदमावात्, सर्व सदेव नत्वन्यत् । अलुज्ञेकरसो 

ह्ययं ओङ्कारः ओमिति द्येवानुजानाति इयादि रहस्यमियन्तमुक्ताथम् ॥ ४ ॥ 

तुयमात्रायाः अविकल्पत्वम् 

अविकल्प ह्ययमात्माऽद्वितीयत्वादक्करिल्पो ह्यय्मोकराऽ 

्वितीयत्वादय चिन्मयो ह्ययंमो कारस्तसान् परमेश्वर एवैकमव तद्धव- 

त्विक्रल्पोऽपि नात्र काचन मिदाऽस्ति नैव तत्र काचन 

मिदाऽस्तयत्र हि मिदामिव मन्यमानः शतथा महस्रषा भिन्ना मत्याः 

म मृत्युमाप्नोति तदतदद्वयं खप्रकाशे महानन्दमात्मवैतदमतमभयम- 

तद्वह्यामयं चै त्यामयं दि वे व्रह्म मवति य एवं बदति रहम्यम् ॥ 

इदानीमविकल्पत्वमाह--अविकल्प ईति । अविकल्पत्व हेतुः-- 

अद्वितीयत्वादिति । ओङ्कारस्याप्यविकल्पत्वमाह ~ -अविकन्प इति । स्वाधिष्ान- 

चैतन्ययोगतः ओङ्कारस्य अद्वितीयत्वमाह-- चिन्मय इति । वस्तुतः 

अविकल्पानविकल्पजातमविकल्परूपमियाह --अविकस्प इति । सवभविकल्पा- 

विकस्पतुर्यतुरीयमिय्थः । कथमेवमित्यत आह---नात्र कचन भिदाऽम्तीति । 
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नेव तत्र अविकल्पाविक्रल्पे तुथतुर्यं अव्रिकल्पत्वादिधमः काऽप्यस्ति तुर्यतु्यस्य 
निष्प्रतियोगिकाविकल्पाविकल्परूपत्वात् । येन येन हेतुना त्वया मेद उच्यत 
तेन तेन हेतुना मया मेद् एव अवगम्यते इयत आह--अत्रेति | अत्र अस्मिन 

अविकल्पाविकल्पे तुरयतुरयै तदतिरकण जाग्रनाग्रदायविकल्पानुङ्गेकरसान्तकल्ना 
सलयत्वन व्यावहारिकत्वेन प्रातिमासिकत्वेन वा न हि काचन भिदाऽस्ति । 
चकारतस्तु्तुयस्य निषप्रतियोगिकता योयते । तथाविधे अत्र यः कोऽपि भिदामिव 
मन्यमानः आभासताऽपि मन्वानः शतधा सहस्रधा भिन्नो विशकटितमतिभूत्वा 
सोऽयं जन्तुः श्रत्योः संसारात् पुनः मृत्यु संसारं आप्नोति प्रतिजन्मायं 
नीचनीचतरनीचतमयानिमधिगच्छतीयधः | तदेतदद्रयं अपहोतव्यरैतकलस्नाविरटं 
स्वप्रकादं चिन्मात्रं महानन्दं अपरिच्छिनानन्दकूटं आत्मेव व्वमात्रमेव 
न त्वन्यत् एतदमृतमियादिग्हस्यमियन्तं व्याख्यातम् ॥ ९ ॥ 

द्वयम: खन्डः 

नवम! खण्डः 

अद्रयात्मजिज्ञास्ता 

दवा ह वे प्रनापतिमन्ुवन्निममव ना भगवन्नकारमात्मान- 

मुपदिरोति ॥ १ ॥ 
4 क 

णवरूपनिष््रतियागिकतुयतुर्यात्मनि मदबुद्धिनिमित्तं किमिति तदियत्ताप्रति- 
पिपिन्सया देवाः पुनः पृष्टवन्तः इयाह- देवा इति । दवा ह वे प्रजापत्ति- 
मन्रुवन इति व्याख्यातम् । यजाग्रजाग्रदादिचतुष्पश्चदशकरनापहवसिद्ध 
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इममेवोङ्काराप्रविदयातं नुयतुर्थं आत्मानमुपदिदोति हं भगवन नोऽम्मध्यं कपया 
अनुग्रहं कुधियः ॥ ! ॥ 

अद्रयात्मस्वरूपम् 

तथत्युपद्रष्ाऽनुमन्तैष आत्मा नृर्मिहश्चिद्रुप एव । 

अविकारो हय्यपट्न्धः सर्वम्य मर्वत्र न ह्यम्ति द्वैतपिद्धिगत्मेव 

मिद्धाऽद्वितीयः ॥ २ ॥ 

निविराषविराषनिमत्तवुमत्सुमिः दवः णत पृष्टः प्रजापतिः तषां प्रशनमहगी- 
कृय त्याह । उपद्रष्टेति--खसामीप्यन खातिग्क्तियत्तां स्वमात्रतया यः प्रश्यति 
सोऽयं उपद्रष्रा । कथमयमुपद्रष्टा इन्यत आह---अनुमन्तति । अनुमन्ता 

प्वातिरितः किमपि ननतीयनुमाद्रयितत्यथः । काऽयमेवंविधः सयत्र--योऽयं 

निष्प्रतियामिकाविकल्परतया प्रसिद्धः स एप नुयतुयात्मा सिंहः खवातिस्ति- 
भ्रमासुरहिसकत्वात् | तस्य सविदोषत्वारकायां भयं चिद्रप प्र चिन्मात्रत्वात् | 
उपद्घ्रादित्व विकारित्वं स्यात् इयत आह--- अविकार इति । स्वातिरिक्त 
नेतीत्युपद्र्ुः अनुमन्तुः सवविक्रागस्पृपतरह्मर पत्वात् । यद्रा - स्वविकल्पित- 
स्वैस्योपटल्धिः तद्वियत्तादृषटिः अविकारः इयथः) तत्र आत्मात्मीयाभिमाना- 

भावात् । आत्मात्मीयभावास्पदस्वातिरिक्तमव नान्ती्याह--न हीति । 

देदाकाखाद्यवच्छेदेन सर्वत्र न ह्यस्ति दंतसिद्धिः म्वस्यद्वितान्मकन्वात् | 

त्रेतासिद्धौ न काऽपि सिद्धपदं भजर्तीमयत आह--अआत्मेवेनि | आन्ममिदेः 

अनात्मापहवपूरयकत्वात् । यतः एवं अनः अयमात्मा निप्प्रतियागिकाितीयः 

परमद्रितत्वात् ॥ २ ॥ 
व्रह्याभिन्ना माया 

मायया हन्यदरिव । म वां एष आत्मा पर एषैव मवम् । 

तथा हि प्र्ञेभेषाऽतरिया जगत् सर्वम् । आत्मा परमात्मेव । खप्रकाशो- 

ऽप्यविषयन्ञानत्वाज्ञानननेव ह्यन्यत्रान्यन्न विजानाव्यनुभूतः ॥ ३ ॥ 
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ण्यं चेत् स्वातिगिक्तमेदप्रतीतेः कि मूं इयत आह--माययेति | 
मायया स्वरूपगुन्यया स्वान्यद्रेतमिव, न वस्तुतः, द्रतस्य निष्प्रतियोगिका- 
भावरूपत्वात् । स्वाज्गदशाया ययत् दरैतजातं विभातं तत्तत्सर्वं एष परमात्मेव | 
रषेवयत्र एष॒ एव सव आधाराधेययेरिकत्वात्, ¢“ हरिरेव जगत् जगदेव 
हरिः ›` इति स्मृतैः । द्रेतस्य संसारावस्थायामनुमूतत्वात् सलयता स्यादिति 
चेत्--न; संसारिस्वापादावदरङनात् । नहि दतं सत्पदमहति । यदुक्तं 
तटुपपादयति--तथा हीति । संसारदशायामपि तथेवोपटम्यते । सुपुत्यवस्था- 
माप्र्ने प्राज्न न हि हनमुप्रखुम्यते | द्रेतस्यावियमानत्त्रात् अनुपर्व्धिः युक्तेयधेः। 
तथा सति कथं द्रैतमत्तिष्रति इयत आह-सेषति | या छखरूपद्यूल्या सेषा 
अविद्या अहमज्ञः इयादविप्रयक्सिद्धा ख्वाज्ञानूपिणी खन्ञानावसाना वटवीजसमा 

कार्यखूपेण चेतनाचेतनात्मकजगदरूपतया दृश्यत । वस्तुतः इयं अवि्यमानेयथः | 

स्यापादावप्यविद्याकरायानुपख्च्धा परमात्मना मिनन इयत अ।ह--आत्मा 

परमात्मेवेति । “एष सर्वेश्वरः? इति श्रुतितः यदुक्तं प्रा्ञश्वरयोरेकयं 
तदेवापपादयति-- स्वप्रकादा इति । यशा स्वप्रकाशोऽपि सर्वेश्वरः प्रस्यादौ 
अविषयज्ञानत्वान्. स्वाज्ञदृ्टया अन्यत्र अन्यदस्तीति जानन्नपि स्वदृष्ट्या 

स्वातिगिक्तं किमपि न जानाति तथ स्वयंप्रकाराोऽपि प्राज्ञः स्वापादो स्वाज्ञानव्रत्ति 
जानन्नपि स्वप्नादिव्याप्रतिहेतुविक्षेपवत्ति न जानाति विपयामावानन जानातीयथैः | 
अङ्गस्य ज्ञत्वं कुतः ! यत्र विषयामवेऽपि अनुभूतेः स्वात् । अन्यथोत्थितस्य 

एतावन्तं काठ सुखमहमस्वाप्सं न किचनावेदिपं इति पगम न स्यात् 

द्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ 

मायास्वरूपम् 

माया च तमोरूपाऽनुमूति; । तदेतजडं मोहान्मकमनन्तमिदं 

खूपमस्यास्य व्यज्ञिका नित्यनिवृत्ताऽपि मूषेरात्मैव दृष्टाऽस्य सत्त्व- 

मत्त्वं च दशयति सिद्धत्वामिद्धत्वाभ्यां स्वतन्तास्वतन्तत्वेन ॥४।॥ 

' असंसारि-उ 9, 
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दञनादद्धानात्पकमिदं सवं यथा जागरणाढौ प्रतीयते तथा स्वापादावपि 

प्रतीयतां आविद्यकाविरोपात् इन्यत आग- - माया चेति । उक्तिद्रयातिमिकेयं माया 

स्वापादौ विक्षेपविरव्छऽपि आवग्णात्मिका (न) दृघ्यते जागगणादौ विश्नपब्रनिनया 

दद्यत इयथः । विक्षेपाक्रणात्मिक्रयं कथं आवरणख्यव इन्यत आह- 
अनुभूतिरिति | स्वापादौ विक्षपानुभवमन्तरेण आवग्णानुभवम्य सिद्धत्वात् । 
तत्र विप्रतिपन्नस्य किचिदाृम्वनं भवति । तदेतदष्यं जडं महामोदात्मकं 

स्वाज्ञानावरणं अनन्त आस्वज्ञानस्थायित्वादानन्त्यं आपेक्षिकम् | अन 

ण्व णतद्रास्तवमिति चेत्--न; नगविषाणवत् दुख्मत्वात् | प्रतीयमानन्वे सनि 

काठत्रयेऽप्यविद्यमानन्वं मायातन्कायलक्षणमिति मंप्रदायविदो वदन्ति । श्रुतिस्तु 

तन्न महत काटत्रयासत््वमेव मर्हीकगति “ˆ मन्मात्रमसदन्यत् "",  व्रह्ममात्र- 

ममनहि 2, इादि । इदं रूपं अम्य मायाकायम्य अभिव्यश्िक्रा कारणं 

माया यनुवतते । यदिदं भायातत्काथमात्मनि वनत ततः मुमुश्चुमिः ण्ननिव्रतनं 
महान् प्रयत्तः करणीयः । न चानौ क्रियमाणोऽपि सिध्यति] न हि अनतक्रनुरप्या- 
क्राजं मूर्तीकर्तु पाग्यनि | न हि पाग्मरहस्यध्रमप्रगवदनुष्टितवदान्तश्चवणाद्विकमपि 

फटवत् भवितुर्महति इयत आह-- नित्येति । नित्यनिघृत्ताऽपि मूटेगत्मेव 

ष्ठा । नहि निष्प्रतियोगिकचिन्मात्रे खाव्रिद्यातत्कायमस्ति । नटि प्रचण्डमाताण्ड 

तमःस्तोमः स्प्रजति । ततः सयं चिन्मात्राननियनिव्रत्तव निवृत्ता । न हि वस्तुतो 

विद्यमाना सती निवर्मने, अविद्याया अविद्यमानत्वात् ` अविद्यमानवावियया वन्तु 

नत्वविचाग्णिाम् 2 इति स्मृतः | व्यावहाग्किदिदृषया मवाविद्यानिद्रत्तिमत्वात् 

मोक्नोदयोगः सफटो भवितुमर्हति । मूटेगत्मेव ्र्र्यवघ्रृतं, अहं अज्ञा मनुष्यः 

सयादयनुभवात् । अस्य आवियक्रग्रपञ्चस्य सच्वमसत्त्वं च ददोयनिः व्यावहारि- 

कादिदर्या स्यं पाग्माधिकदृष्टया असत्वं, तत् कथं ? इयत आह -- सिद्धत्वा- 

सिद्धत्वाभ्यामिति । यत्र उदं कार्थं निप्पननं इति बुद्धिः जायते तत्र सिद्धत्वेन सत्व 

दुछयति। सिद्धत्वासिद्भत्वमपि कि निमित्तं इयत आह --स्वतन्रास्वतन्नत्वेनेति । 

कतुमक्ुमन्यथाकर्तु सामर्थ्यं खतन्त्नत्वं, तद्विपरीनं अस्वातन्त्यम् ॥ ४ ॥ 
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मायाक्ार्यम् 

च. [9 १०९ ५ च, थ ^^ 

मेषा वरटवीजप्ामान्यवदनेकवटराक्तिरेकेव । तद्यथा वट्बाज- 

सामान्यमेकमनक्रान् खाव्यतिरिक्तान् वटान् मबीजानुत्पाद्य तत्र तत्न 

0 (^ भ (~ पूर्णानि 

पर्णं ्मत्तिषठन्येवेवेषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि पूणानि क्षेत्राणि 

दरयित्वा जीवेद्धावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव 

भवति ॥ «+ ॥ 

यम्या, 'वाज्ञखक्ञदृषटिभ्या मायायाः स्वतन्वास्वतन्त्रत्वे मवतः सेरा माया 

वटवीजसामाल्यवन गजमपप्रतुल्यासु वटध्रानासु मिथो भिन्नासु कार्याकाय- 

रूपासु वटधानासामान्यमकायमेक तद्त् । अविद्यावीजसामान्यम्वरूपमाह 

अनेकेति । अनेकवटशाक्तिः स्त्र अनेकवरोत्पादनमाम्यं एकैव सरवत्रकरूपेव 

नत्वनेका । तन् तत्र वटवीजरक्तेः एेक्ये व्यवस्थिते स्वावियायामपि तद्रत् 

दृष्रान्तः । यथा दुष्टान्ते बवटवीनसामन्य उक्तं पक निभद अनकान् 

अनन्तान स्वाव्यतिरिक्तान् सवीजान वटान उत्पाद्य नत्र तत्र वीजेषु पूण 

सत् प्रवेभावमेय तिष्ठति एवमेवेषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि पृणानि क्षेत्राणि 

चतु्विवप्राणिस्थूढसृक्ष्मासिद्रागीराणि ददोयित्वा अभिव्यक्तीकृच् प्राणाध्रारतननि 

यामकतया जीवेशावाभासेन करोति । न केव तावेव करोति, कि तु माया 

चाविद्या च स्वयमेव भवति । चकाग्द्रयं मायाऽविद्याऽतिरेकेण अनेकमिदा न 

सहते ॥ ^ ॥ 
आत्मत्रेविध्यम् 

मेषा चरिता सुदा कहडकुरा स्वयं गुणमिन्नाऽङ्कुरेष्वपि 

गणमिन्ा मर्भत्र ब्रह्मविष्णरिवरूपिणी चैतन्यदीप्ता तस्मादान्मन एव 

त्रैविध्यं सर्वत्र योनित्वमपि ॥ 

1 स॒ ति-अ, अ 3, क. संति-अ > 
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जीवेञाविव मायाद्रविध्यमस्तु, तथा सत्ति कथं कारषम्यं इयत आह-- 
सेषेति । सव्रमेददूल्यतया योक्ता सैषा णकाऽपि ्वभावानेकञक्तितया चित्रा 
अनन्तकाटिजन्मनानावासनामिः सुदटा बहइ्क्कुगा विविधका्षूपेण नानाऽ- 
इकुराक्रारा । यदि स्वयं कारणतया ब्रह्मवदेकरूपा तद्रा कथं चित्रता इत्यत आह 
-- स्वयमिति । गुणसाम्यप्रकरयात्मना स्वयमेकाऽपि विविध्रकल्पाध्रयसत्तवाद्व 
गुणत्रयता भिन्ना मेदमुपगता स्वयं गुणभिन्ना अङ्कुरेष्वपि कर्येषु गुणभिन्ना 
गुणेः मेदं नीता । तस्याः प्रधानकार्याण्याह-- सर्वत्रेति । सर्वत्र जगतः सरष्टा 
ब्रह्मा तत्प्राटका विष्णुः, तत्संहाग्कृच्छिवः; इति प्रघ्रानरूपाणि यम्याः सा 
्रह्मविष्णुशिवरूपिणी । जडग्रकेतेः कायहेतुत्वं कुतः ? इन्यत आह-- 
चैतन्यदीपरेति । अप्नितप्तायःपिण्डवत् स्वाधिष्रानचैतन्यदीपता ब्रह्मादरप्रधान- 
कायवती । यस्मादियं अग्निप्रत्तायःपिण्डवत् स्वाधिष्ठानचैतन्यदीतेत्युक्ता- 
न ह्ययःपिण्डो दहति वि तु अयःपिण्डतया गृहीताऽग्निरेव दहति, ण्वं 

अयमात्माऽपि अविद्यावशात् भविद्यात्वन गृहीतः सवकायक्षमा भवति-- 
तस्मादात्मन एर त्रेविध्यं ब्ह्मविष्णुरिवशूपण त्रिविधत्वम् । सर्वत्रेति 
देकाकाट्वस्तुसवस्वोपलक्षणार्म् । योनित्वं कारणत्वम् । अपिशब्दादुक्तमनुक्तं 
च व्यवहार नातं आत्मचेतन्यप्रकारातया क्रियमाणम् ॥ ६ ॥ 

जीवदाभदः 

अभिमन्ता जीवो नियन्तश्वरः । सर्वाहंमानी हिरण्य 

ग्भखिखूप ईश्चरवव्यक्तचैतन्यः सतगो ह्येष इश्रः क्रियाज्ञानात्मा । 

सर्व सर्वमयं मर्वे जीवाः सर्वमयाः सर्वावम्ासु तथाऽप्यन्पाः ॥७॥ 

आत्मन एव जीवेरावामामेन कग्तीत्युक्त; तयाः कि स्वरूपं इयत 

आह--अमिमन्तेति । कार्यकरणसंघातामिमानी जीवः प्राप्रानां ्रागयिता 

नियम्यः | चराचरात्मकजगता नियन्ता ईश्वरः । अहंमानी पूर्णाहंभावा 

निराव्रतस्वतक्वः हिरण्यगभे एवेश्वर सया्जक्य नेश्वगेऽयमियाह-- सर्वेति । 
237 
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जीववत् सवस्मिन कर्यऽहमिः्यमिमानवरान् व्रह्मादिरूपेण त्रिख्पः । रविं 
निमित्तेयमस्मिनीश्वरवुद्धिः इयत आह---दईश्ररवद्रयक्तचेतल्य इति । यथा 

साक्षादीश्वरः सचिदानन्दात्मा तद्रदयमपी्यथः । कि तु व्यष्ठवभिमानिजीववदस्य 

समषएटयभिमानित्वात् ईश्वरावरत्वं, ईश्वरस्तु सवत्र आत्मात्मीयामिमतिविरक्छः, न 
कदाऽप्ययं जीवकोटौ प्रविशति । यतः णवं अतः अयं हिरण्यगभः जीवः 
ईश्वरश्च इत्युभयधाऽ्पि वक्तु दइाक्यते । इदानीं अस्मिन्नीश्वरगुणमाह-- 
सवेग इति | दहि यस्मात् एष हिरण्यगमः स्वव्यापी अतोऽयं इरः | 
इदानीमस्य स्वरूपमाह क्रियाज्ञानात्मेति । वह्यान्तःकरणाभिमानीयधः | 
यथा मधुत्राह्मणे आम्नातम्--““ हयं प्रथिवी सैषां भूतानां मधु अस्यै प्रथिन्य 
सर्वाणि भूतानि मघ? इ्यादि । तथा सवै सवेमयं कर्थं कारणं च अचेतन, 
कितु चेतनमपीत्याह-- सवे इति | सर्वे जीवाः प्राणानां धारणात् सर्वमयाः 

सवात्मकत्वात् । न च जाग्रजाग्रदायन्यतमावस्थायामिति मन्तव्यम् , कितु 

जाग्रजाग्रदादिसर्वावस्थासु । तत्रको वा दहिरण्यगभः? के वा जीवाः ? इयत 
आह-तथाऽपीति । ययपि सवै सवस्वखूपाः तथाऽपि हिरण्यगर्भश्वरवत् 
सवेकारणकार्यात्मघुद्धिविकखान्तःकरणामिमानिनः अल्पाः, ईश्वरादेः निगभि- 
मानत्वादनल्पत्वमित्येतदुपपनम् ॥ ७ ॥ 

आत्मनः स्टो परवशः 

स॒ वा एष भूतानीन्द्रियाणि विराजं "देवताः कोशांश्च सृष्टा 
प्रविदियामूढो मूढ इव व्यवहरन्नास्ते माययैव तस्मादद्वय एवायमात्मा 

मन्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः त्यो सृक्तो निरञ्जनो विभुरद्वयानन्दः 

परः प्रत्यगेकरसः प्रमणिरेतैरवगतः ॥ < ॥ 

प्रसक्तानुप्रसक्तं च प्रतिपादितं, प्रक्रते तः यत् प्रष्टं तन्निगमयतति-- स वा 
इति । यो हि जीवेगदहिरण्यगमभादिशाब्दामिधेयः उक्तः स वा एष परमातेव 

^ देवतां च सू-अ, अ १,अ२,३१. 
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स्वाविद्याव्यष्ठि्मष्टिस्थुटायंशावष्टनतः कायकारणात्मकपर्वकृतापर्चकृतभूतानि 
्रियाज्ञानराक्तिनह्फरणि वाद्यान्तःकरणस्रदितानि मूक्ष्मरगगणि विराजं स्थुर- 
भूतन्द्रियदागीगजातं सावरणावियारण्डगाल्करूपं तत्रात्मा्त्मीयामिमानयागा- 

यागाम्यां विश्वविश्वाययविकल्पानुङ्ञकग्तान्तप्रयाजनकं वागादिकरगणकलाप्राधिष्ठा- 

त्य्यादिका दवताः अनादिपच्कोशान् प्रयगाद्विप्रकारावरणप्रयाजकरान् चकारा- 

दन्यदपि व्यक्ताव्यक्तं सषा उत्पा स्वन रूपण स्त्र प्रविष्राऽपि स्वात्पादि- 
तध प्रवि्य स्वयं अमूढा निगद्रताऽपि मूढ इव व्यवहरन्नास्त 
स्वातिरिक्तविश्वात्पत्यादिर्टीखां कुवन् वतत इव वतन । ईश्वरण्रावं बतितत्वात् 
तद्रास्तवमियत आह--माययेवति । न नु वस्तुतः | एवं कल्पनाहेतुमायायाः 
राराविषाप्रवदवस्तुत्वात् तत्कायकल्पनाया अपि स्वकारणतुल्यत्वाच्च यद- 
तदुक्तमनुक्तं चतत्स्वं यदि प्रसक्तं तदःयन्तामावषूपं इयत्र-- 

सिद्धान्ताऽघ्यात्मराल्राणां सर्वाप्रहव णवं दि। 

नावियाऽतस्तीह ना माया जान्तं त्रहयेदमक्रमम् ॥ 
इति, ध ॥ 

मायाऽवियाऽज्ञानविश्वामावान्तःकरणादयः | 

त्रह्मातिरिक्तपर्याया ह्ययन्तामावरूपिणः ॥ 

इति श्रुतेः, पगमाक्षरक्तिश्च । यस्मादेवं तस्मात्. अद्रय एवायमात्मा स्वाति- 

रिक्तानात्मापहववसिद्धात्मना निपप्रनियागिकाद्रतरूपत्वान् । निपप्रतियागिका- 

द्वितीयात्मसिद्रौ वि मानं ह्यत्र शरुतिर मानमियाह-- सन्मात्र इत्यादि । 
सन्मात्रः अनदपहयतिद्धत्वात् } तथा च वक््ति-- ““ सन्मात्रममदन्यत् 

इति । सन्मात्रत्वं आगन्तुकमियत आह -- नित्य इति । प्रच्युत्युपकश्चित- 

[ता ]सत्तर्यात् , पारमाधिकनिय इयथः । तथा अ्युद्रतूटावरियातरव्व्यात् 
गुद्धः। जडाविद्यायागतो जडत्वं स्यादित आह् --बुद्धं इति । जडमायायागस्य 

दुठमत्वात् स्वयंप्रकाशः इयथः । बरोध्ढृत्तियागादसत्यत्वं स्याद्रियत आह -- 

सतय इति । असलयञ्च्यसंभवात् पाग्माधिकसय इयथः । स्वाविद्यातत्कायतो 

वद्र इयत आह--मुक्त इति । यदि स्वाज्ञदृ्िप्रसक्ताऽविया स्वज्ञदृष्टया मुक्त 
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इयथः । तथा निर्जन: स्वातिरिक्ताज्ञनायोगात् । तथा विभुः त्रिपरिच्छेद- 
आूल्यत्वात् । तथा अद्रयानन्द; अखण्डानन्दरूपत्वात् । तथा पशः सवेस्मात् 

परत्वेन निरत्तिगयत्तरात् । प्रयगकरसः प्रयग्रसाभिनपररसरूपत्वात् । एवं 

प्रयगेकरसः परगमात्मा कथमवगम्यते इयत आह्--प्रमाणेरेतेरवगत इति । 
प्माणभूतेाय्टत्तङतवदान्नैरव स्वा्नदृष्टिविकल्पितातद पहवसमुखेनेव अवगतः 
न विप्थय इलयधः ॥ ८ ॥ 

सत्तामान् ब्रह्म 

सत्तामात्रं हीदं मवम् । सदेव परस्तात् सिद्धं हि ब्रह्य । न ह्यत 

क्रिचनानुभूयते । नाविद्याऽतुमवात्मनि खप्रकारो परवमाक्षिण्य- 

विक्रियेश्धये । पयतहापि सन्मात्रमसदन्यत् । सत्यं हीत्थं 

पुरस्तादयोनि खात्मस्थमानन्दचिद्धनं सिद्धं द्यसिद्धम् ॥ ९ ॥ 

चराचरात्मकप्रपन्चे सति कथं एवं अवगतः इयत आह- सत्तामात्र 

हीदं स्वैमिति । इदं परिदृश्यमानं जगत् सत्तामात्रं हि जगतः खसत्ताऽतिरिक्त 
सत्तविरच््यात् । इदं सत्तामात्रमस्तु, व्रह्मणः किमायातमियत आह-सदव 
पुरस्तात् सिद्ध हि ब्रह्मेति । यस्मात् इदं जगत् उत्पत्तेः प्रव सदेकखभावं 

तस्मात् इहं व्रह्मरूपं इति सिद्धम् । न हि प्रवं ब्रह्मान्तरण किचिदासीत् । न चेदं 

ूवश्वमावं पग्िजति) स्वप्रकृतितवरपरीन्यत्य भावानामदृष्टचरत्वात् ; 

अजातं जाथते यस्मादजातिः प्रकृतिस्तत: । 
प्रकृतेरन्यथामावया न कथं चिद् भविष्यति ॥ 

इति श्रीगौडपादाचार्योक्तेः । तकसहस्रमपि प्रयक्षपगाहतमिलयते आह--न हीति । 
न ह्यत्र अस्मिन् ब्रह्मणि किंचन किचिदपि द्रैतं तदुज्ीवकप्रयक्षादिर्वा अनुभूयते । 
स्वात्मावगत्युप्रायतया विद्या अड्गीकायां इयत आह-- नेति । स्वानुभूति- 
प्रमाणसिद्े स्वात्मनि न हि स्वाविद्या तत्कायं तत्प्रतियोगिसाधनसंपत्तिर्वा 
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सहसा प्रभवति । अविद्याया अस्त्व हनू नुपन्यस्यति-- स्वप्रकाशा इय | 
यत् पररप्रकायापिक्षं यत् साक्ष्यं यन् सक्रियं यन् दरतजातं तत्र अविद्या नन्कार्य 
वा विलसतु । न हि तत्प्रतियोगिनि साधनान्तग्मनपक्ष्य खवयंपरकारा स्वान्नदृषटि 
प्रसक्तसा््यसतव तनिरूपितसवेसाक्षिणि विक्रियाजातविरठे पग्माद्रये स्वाविद्या 
तत्काथै असत्प्रपचजातं वा प्रमव्रति, नन्मात्रातिग्क्ताविद्यातत्कार्यस्य 
असत्वात् । अहा स्वाज्ञटाकाः प्रयक्चक्षुपा वस्तुयाथात्म्यं प्रद्यतलाह-- 
परयतेति । हे दवाः यूयं पद्यत प्रयक्चक्षुषा अवङकयत । कदत 
इहापि । पुरा भवदनुभूतसंसारदङ्ायामपि व्रटाऽस्ति पटाऽस्ति इति यत् 
अस्तित्वेन अभिमतं तत्तत् सन्मां सत्तासामान्यद्पं यत् तद्विपरीतं नति ननि 
इयवधृतं तत् असदव रारविष्राणकल्पम् । यतः ण्वं अतः निप्प्रतियागिकस- 
न्मात्रमेव व्रह्म तदतिरिक्त न ह्यस्ति । यद्यस्तीति भ्रान्तिः तदा तद्रसद्व इव्यत्र - 

चिन्मात्रमेव चिन्मात्रमखण्डकरतं रसम् | 

सववनितचिन्मात्र बह्ममात्रमसतन हि ॥ 

इति श्रुतः | उक्तार्थं हतुमाह--सलयमिति । हि यस्मात् इत्थं अविरापितघट- 

प्रटादिभेदजातं सत्तासामान्यमेव सत्य अनरतघराद्विप्रपञ्चापहवसिद्धत्वान् । तत् 
किं सवकारणं इयत आह--पुरस्तादयोनीति । पुरस्तान् प्रपञ्चमृष्रः प्रागिति 

कार्त्रयोपटक्षणाधम् । सवकाकेऽप्येतत् अयोनि अकारणं, कावसामान्यम्य 
वस्तुतः उरराविषाणवदसत्वात् अयानित्वं निगङ्कुखं इयथः । अस्त्वतदयानि, 
तदधिकरणं किं इयत आह-- स्वात्मस्थमिति । स्व महिनि स्वान्मन्येव 

निष्प्रतियागिकस्वमात्रतया तिएति, न तस्यापिकाणं किचिदस्तीयथः । स्वान्यत्र 
निवासस्थद्टाभावात् स्वस्मिन् स्वस्थया गुरुभारपीडितन्वा् उद्द्टतमदुःखं 
स्यादियत आह-आनन्द चिद्धनमिति । भूमत्रद्मणः पगिच्छि्नत्वे मूतत्वे च 

स्यादेव भवदुक्तदाषदरयं; न हि तदम्ति प्रगिच्छिनमूतामूतकठनावाद्यत्वात् ; 
सच्चिदानन्दघनं तदियथः, “° सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म 2: इति श्रुतेः । यदैवं 
[क्ये कः 

निप्पन्नं तदा अनियत्वं स्यादियत आह-- सिद्ध ॒द्यसिद्धमिति | स्वत ण्व 
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सिद्धं साधनान्तरण असिद्धम् | यतः स्वेनेव निष्पनं अतः निष्प्रतियोगिक- 
निलयमियथः । सन्मात्र इति पूंटिगत्वेनापक्रम्य सदियादिना नपंसकत्वन 
निव््टम् । विगता मन्तरतजाथैः परमात्मा दरसिहा विदाष्यत, नपुंस- 
कटिङ्गतः प्रणवाथतुयतुरीयं व्रह्म । तयोरपि स्वरूपतः एकत्वात् न 
विराधः ॥ € ॥ 

सव्य आत्ममात्रत्वम् 

तद्विष्णुरीशानो व्ह्यान्यदपि सर्वं सर्वगतं मर्वमत एव | 
शुद्धोऽाध्यखरूपा बुद्धः सुखरूप आत्मा । न द्येतनिरात्मकमपि 
नात्मा पुरता हि सिद्धः । न हीदं सर्वं कदाचिन् । आत्मा हि 
सखमहिमम्थो निरपक्च एक एव साक्षी खप्रकार ॥ १० ॥ 

तत् तद्व ॒त्रज्ल मूटाक्ासू्ष्माडायागतो विष्णु स्थितिहे तुत्वात् | 
तद् वीजांरायागतः ईशानो नियन्ता संहारहेतुत्वात् | तत्स्थूटांरायागतो व्रह्मा 
चतुराननः दृह त॒त्वात् । अन्यदपि उक्तम्या व्यतिरिक्तं चेतनाचेतनात्मकं सवं 
स्वा्ञद्यप्रसक्तसवेगत सव अत एव यतः सवगतं बह्म | निर्विदाषं सर्वगतं 
सवामात = मरुसपपयारव वेषरम्यं॒ स्यादिति चेत् खाज्ञानसन्वासत्वाभ्या 
सवमप्युपपन इ।त मन्तव्यम् । वस्तुतः सवदाषवेरव्न्यात् शुद्धः | वाध्रकाज्ञान- 
तत्वात् सुद्त्व कथ ईयत आह--अवाध्यस्वरूप इति । वाधकान्नानाभावात् 
अश्रत्व सद्धाम: । शुद्रत्वादेव बुद्ध: प्रणवाधरूपत्वात् } वोध्ादप्यानन्दूपो 
चत इयत गा हि बुद्धः स एव सुखस्वरूपः | न हि परमात्मा जीवः इति 
मन्तव्यः किं तु अहप्रययगोचरः प्रयगेव जुद्धः | इयादिना त्वंपदा्थो वित 
कि तेनष्टसिद्धिः इयत आह--न द्येतन्निरात्मकमपि नात्मेति । इटं सारविषाणादिकं 
(नसत्मत्वन प्रसिद्धमपि हि यस्मात् एतदात्मा न भवतीति चेन : निरात्मक्रस्या- 
-बात्मान अध्यस्तत्वेन घटवत् दृश्यत्वात् | न ह््यस्तमधिष्टानातिरिक्तमस्ति | 
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अध्यस्तवस्तु अधिष्राननूपमियधः । निरान्मकम्याप्या्मन्वे हनुमाह- -पुर्तो 
हि सिद्ध इति। हि यम्मात् मवस्मात् पुरता निप्पना वतं | सिद्धन्वं 

सदसतामपि ममानमियत आह--न हीदं सव कदाचिदिति । यथा परमात्मा 
सिद्धः तथा इदं सदसदात्मक जगत् न टि काटत्रयमिद्धम् | यदाद्रावन्ते चनं 

विद्यत तन्मध्ये भातमपि नास्त्येव | उत्पत्तः प्राकर प्रजयानन्तं च जगना- 

प्ररुभ्यते । तत् स्थितिकाट भानमपि न हि तद्ठियते, ““यन्नादो यच नास्यन्ते 
तन्मध्ये भातमप्यसत्? इति स्मृतः | तथा जगदिव आत्माऽपि नास्तीयत 
आह- आत्मेति । हि यस्मात् आत्मा स्वमदहिमस्थः न जडवत् पग्नन्तः | 

अत ण्व निरपेक्षः परपिक्षायून्यः परणानन्दरूपन्वात् , न द्यानन्दाभिव्यक्ति 
हेतुतया सापेक्षो भवतति । यः एवंविध्रः मः आत्मा एक एव व्वद्वितीयह त्वभावात्] 

प्रसक्तसाक्ष्यजानपिक्षया अयं साक्षी, वस्तुतः साक्षित्वमप्यम्य न तात्िकमियशः | 

स्वप्रकायः स्वेनेव प्रकारितत्वात् ॥ १० ॥ 

आत्मतः सचसिद्धिः 

ववि ननित्यम् । आत्माऽत ह्येव न विचिकिन्म्यम् । एतद्धीदं 

मर्व माधयति । वष्ट द्रष्टुः माश््यविक्रियः मिद्धो निगवया 

बाह्याभ्यन्तरवीक्चषणात् सुविम्फुटस्तममः परस्तान् ॥ !१॥ 

इदानीं छन्धावसराः दवाः प्रच्छन्ति--किं तन्निदखमिति । तन् पूर्वोक्त 

ब्रह्म कि नित्यत्वधर्मवत् , वि धमध्रमिमदविरिषएठ, इदमेव सबिदानन्दन्वादी 

नामप्युपरक्षणा्म् | एवमुक्तः प्रनापरतिराह -- आत्मेति । अनात्मापहवसिद्धाऽ्यं 

आत्मा अचर अस्मिन आत्मनि एव हि यस्मात् नियत्वादिधमजातमस्ति नास्तीति 

वा न विचिकरित्स्यं, आन्मनो निष््रतियोगिकत्वेन निरधमेकत्वात्। येवं निविदाषः 

परमात्मा कथं अस्माभिः अवगन्तुं जक्यः इयत आद-- एतद्धीति । हि यस्मात् 

एतन् आत्ममात्रमोचगजानं तत्तचित्तदुद्धिपिक्ं सवं साधयति । तत् कथं इत्यत्र 

वटपटादः दरुः अन्तःकरणविरिष्टम्य दरष्टा अवलोकयिता । णवं दरष्टत्वे सुग्वदूः 



२९६ नरृसिहतापिन्युपनिषत् 

ग्वसंवन्धः स्यादवियतन आह-साक्रीति | यथा रौकिकिः साक्ती तथाऽयं 
तद्रतसुखदुःखरहित इयथः । साक्षित्वे साक््यगतविक्रिया स्यादियत आह-- 

अविक्रिय उति | साक्षिणो निस्वयवत्वेन विक्रियादून्यत्वात् । विक्रियायून्यत्वे 

स्वस्यामच्ं म्याद्ियत आह --सिद्ध इति । सवद्रा आत्ममात्रतया निष्पनत्वात् | 
जीवोऽपि तयेयत आह--निरविय्य उति । अविदयातत्कायरून्यत्वात् । 
जीवात्मनोश्चनन्यस्य तुल्यत्वे को विदोषः इन्यत आह-- बाद्येति । सवत्र सर्वदा 
सर्वमहमस्मि उति युगपत् बाह्यान्तरवीक्षणान् अवटोकनात् , नेवं नीवोऽवटो- 
करयति । णवं जीवटष्रया ग्वाविद्याद्रसनत्कायकवलित प्रपते कथं अयमहमस्मि 

उ्यात्मा अवगन्तुं जकः स्यत आह--सुविस्पुट इति । गोमहिष्यादि मेदवत् 

अयमात्मा अयं जीव्रः उति स्फुटं अत्रगन्नुं जक्यत्वात् । सुविस्पष् इति वा 

पाठान्तरम् । नत्र प्रतीचो विम्प्रटत्वेन प्रतीयमानत्वात् इति नार्थभेदः । तत्र 

हेतुः- नमसः परस्तान् ॥ ११॥ 

देवानां आत्मदरश॑नम् 

नरूतेष दृष्टोऽदृष्टो वेति । टष्टोऽ्यवहा्याऽप्यल्पः ॥ १९ ॥ 

स्वाविदयापदतत्कायतमसः प्रगतः विद्यमानं प्ररमात्मानसुद्िन्य देवान् 
प्रयाह भगवान् प्रजापतिः । किमिति! हे देवाः यूयं जूत वदत । किमिति ! 

मयोपदष्ट एषः आत्मा मवद्धिः यथावत् दृष्टोऽदृष्टो वेति । प्रजापतिना एवं 
पष्टः देवाः उचुः--अन्यवहायौऽपि सर्वव्यवहारा[नि हतया भमवदुपदिष्ठः 
आत्मा अस्माभिः दृष्टः आत्मतया अवलोकितः । एवंविदितोऽप्यस्मदघुद्धि- 

विषयतया अल्पः; न हि नाल्पोऽपरिच्छिनाऽस्मामिः द्रघ्रुं शक्यः ॥ १२॥ 

आत्मन. अनल्पत्वनिरूप्रणम् 

नाल्पः माक्ष्यविदोषोऽनन्योऽपुखदुःखोऽद्रयः परमात्मा 

सर्वज्ञोऽनन्तोऽभिन्नोऽधयः । मैदा मंवित्तिमायया नामंवित्तिः 
सप्रकार । यूयमेव दृष्टाः ॥ १३ ॥ 
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ण्वं तेषा विपरगीलज्ञानमवन्छोक्य प्रनापरतिः देवान प्रयाह- - नाल्प इति ! 
भवत्कृते महुपदि्टत्मा नाल्पः प्रगिच्छदप्रयातीतन्व्ात् । नत्र हन् नुकरानुक्तान- 
प्युपन्यस्यति-- साक्षी्यादिना । साक्षी भवद्राद्रा अवदटाकनः । तदव्राकने 
कश्चनातिरायः स्यादियाह-अविशेष इति । माश््यनिन्पितसाक्षिना-पाये 
साक्षिणो त्रह्ममात्रतया निविदोषत्वात् | न हि माश्चयप्यन्यो भवितुफनि। 
अन्यः मवदव्यतिरिक्तत्वात् । न चवं संसागर्मेयाह - -असुखदृःख इति | 
अन्तःकणकायसुखदूःग्ववाद्यत्वात् । तत्र हेतुः-- अद्रय उति । मापिक्ष्रैता- 
भावात् | नि््रतियागिकाद्वितीयत्वे हनुः पग्मात्सेनि | प्रगक्मापिक्षप्रयक्रःर्ना- 
ऽभावात् । मूवीजांसयोगतः सवेज्ञः सत्रवित्वात् “ यः मवेज्ञः म्रवित् ` इति 
श्रुतेः | यद्रा--मदतिरेकण स्व नेतीति यो ज्ञाता साऽयं सवेज्ञः प्रगमात्मेयथः | 

अत ण्व अनन्तः त्रिविधपरिच्छेदशरन्यत्वात् । नाभ्यं अभिन्नः भिदागन्धरास- 
हत्वात् । यदुक्त तदेव निगमयति--अद्रय इति | निष्प्रतियागिकत्वरात् | 
अद्रयत्वादेव सवेदा संवित्तिः कालत्रयेऽपि सेविन्मात्ररू परन्वान् | ण्वमनुभव्रतः 
कि न ददेयते यत आह-- माययेति | मायया मायानिमित्तः अहमन्ग इननुनवः | 
तत्र हेतुमाह--नासवित्तिग्ति | न हि नंविन्मत्रि म्वाज्ञानं तिष्रतीनयथः | 
द्षटुरययोगादल्पता म्यादियत आह --यूय्मेव दृषा इति । युष्माभि 
अयमात्मा दृष्ट इति न तु युप्मल्यतिग्किः ॥ १३ ॥ 

द्विनीयाभावापदशः 

क्रिम् | अद्रयेन द्विनीयमव न यृयमव ॥ ?४॥ 

इदा नीमाक्षिपन्ति किं केन प्रकारण द्ग एव दृ्यप्वगूपाः । उत्तरमाह-- 

अद्येन अद्रयन्वेन हेतुना दृ्यग्वूपं कि दृष्टवन्त इति । ननु अननैव हनुना 
वस्त॒नोऽप्यमच्ं किमिनि स्वीक्रियत इयत आह -द्वितीयमेवेति | न नु 

द्वितीयमेव व्रस्तु नास्ति, न तु वन्त्वपि विद्यत | यद्रा -द्रयत्वापपादनं द्वितीयमेव, 

न द्वितीयं, न्यसति द्वितीये द्रयं मवति, कि तु अद्रयं, यनोऽद्रयं तना यदरनः 

यूयमेवेति सुस्थितं तदिति निगमयति यूयमेव तपाग््यातम् ॥ ?* ॥ 
38 



२९८ तरसिंहतापिन्युपनिषते 

दवानां संविद्रपत्वज्ञानम् 

ह्येव भगवन्निति देवा ऊचुः । यूयमेव । दर्यत चे्रात्मन्ञाः। 

अङ्गो ह्ययमात्माऽतो यूयमेव खप्रकाशाः । इदं हि तत् संविन्मय- 

त्वाचयूयमेव ॥ १९ ॥ 

इदानीमेवं वाध्यमाना अपि अनादयविद्यावासनावङ्ादन्यधामावं प्रतिपन्नाः 

पृच्छन्ति--न्रृह्येव । कथं ! अनेकसंसारघमवन्तो व्यं तद्विटक्षणव्रह्मस्वरूपा 

इत्येतयथोपपननं भवति तथैव हे भगवन् अस्माकं व्रि इति देवा उचुः । 
पुरोक्तमेव प्रजापतिराह --यूयमेवेति । उक्तस्य कि उन्तरं इयत आह --हरयते 

चेन्नात्मज्ञा इति । भवद्धिः आत्मनो मिनेरात्मा दशयते चेत् ततो भवन्तो 
नात्मज्ञाश्च, करणग्रामागोचरात्मनो करणग्रामविषयतया गृहीतत्वात् युष्माक- 
मन्ञत्वं सिद्धमिन्यधः । स्वात्माञपि करणम्रामसड्ग इयत आह--असङ्खो 

ह्ययमात्मेति । हि यस्मात् अयं भवतामात्मा ्वभाव्रतोऽसङ्कः मवतां कर्तत्वादि- 
धमविदिष्टतया प्रतीयते । एवमात्मा अन्यधा दृष्टः ! कीदृशाः वथं इयत 
आह--यूयमेव स्वप्रकारा इति । भवतां साधनान्तरनेरपेक्ष्येण करणम्रामन्रत्ति- 

सह ग्रहृत्तिनिमित्तत्वेन तद्वावाभावप्रकाराकत्वात् । इदं सरवै संविदे कखमावमिति 
पूते प्रतिज्ञाय इदानीमस्माकं स्वयंप्रकारात्वं त्रूषे, तदिदं पूर्वोत्तरविरद्रं इयत 

आह--इदं हीति । यदिद भवतां प्रकारत्वं तदैव हि संविद्रपत्वं, अतो न 
प्रतिज्ञाहानिः । घप्रकारासंविदोरेकाथत्वे हेतुमाह--संविन्मयत्वादिति | ततः 

संविदयसङ्गोदासीनाः यूयमेव ॥ १९ ॥ 

देवानां आत्मतत््वज्ञानख्यापनम् 

नेति होचुः । हन्ताङ्गा वयमिति होचः । कथं परयन्तीति 
दोवाच । न वयं विद्म इति होचुः । ततो यूयमेव प्रकाशा इति 
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हावाच । न च मंविन्मया एतो हि । पुरस्तात् सुत्रिभातमन्यव- 

हा य॑मेवाद्वयम् । ज्ञाता वैष विज्ञातः । विदरिताविदितात् पर 

इति हाचुः ॥ १६ ॥ 

प्रजापत्तिनाक्ता एवममन्यन्त । किमिति ! प्रव अस्मामिः कनत्वादिकं 
आत्मनि गृहीतं, इदानीं तत्त्यागघ्रवकं स्वयंप्रकाङातां गताः । तत्रात्मानं कयं 
जःनीम इति आत्मनि कतृत्वामात्रेऽपि क्रवदम्वयंप्रकाङाताऽडगीकार तत्रासंभवं 
मन्यमाना आद्भः-- नेत्ति । नास्माकं स्वयंप्रकाङातति दोचुः खधंप्रकाशताऽमावःपि 
असङ्गत्वं वियत याहः, इन्त असङ्ग वयमिति होचुः । एवसुक्तवता दवान् 

स्वयप्रकाररात्वं वुतरोधरयिषुः प्रजापतिराह-- कथमिति | भवन्तः सात्मानं कन 
प्रकारेण पदयन्तीति होवाच । प्रजापतिनवमुक्ता दवा उनः | किमिति! 

करणम्रामागोचरं आत्मानं न वयं विद्यो जानीमः इति । ततो यूयमेव 
स्वप्रकाशा इति होवाच इत्युक्ताथम् । संविद्विकागणां अस्माकं कथं संविद्रूप्रता 1 

द्यत आह--न च सविन्मया इति | नव वयं संव्िद्विकारा इयथः । कथं 

एतदवगम्यत इसत आह-- एतौ हीति । घात्वथनिदगाऽ्यं न धातुनिरदाः 

ईश्षतेरितिवत्, आत्मावगतो । परमाधमुपदिदाति-- पुगस्तादिनि | घछातिग्क्ि- 
भ्रमतः पुरस्तादिति काठन्रयापरुक्चणाधम । काटत्रयेऽपि व्रह्म स्वातिरिक्तापह- 

वसिद्धं खमात्रतया सम्थग्बिमातीनि सुविभातम् । तन् विः व्यवहारा ? नव्याह् 

--अग्यवहायमेवेति । नि्विराषरचिन्मात्रावगतः सवेच्यवहारापहवप्रयकत्वात् । 

उक्तां हेतुः---अद्रयमिति। निपप्रतियागिकाद्रतरूपत्वात् । एत्र वानां पग्माथ- 

तत््वमुपदिश्य पुनरिदानीं प्रच्छनि-- ज्ञातो वा भवद्विगत्मेति । वाराच्दद्तित- 

पश्षान्तरमाह--विज्ञात इति ¡ विञन्ा निपधाथः। नहि भवद्भिः विज्ञात 

इयधः । एवं प्रजापतिना प्रष्ठा: देवाः स्वात्मनः स्वरूपमवगतानवगतक्रलना- 

विरव्छमाहृस्याह--विदिताविदिनान. पर इति । ज्ञाताटज्ञातादपि व्यनिरिक्ताऽय- 

मात्मा । वयं नदृमयमपि वक्तृमजक्ता इति होचुः “ अन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदिनादपि 22 इति श्रुतेः ॥ १६ ॥ 
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त्रह्मात्सेक्योपदशः 

म॒ हावाच तद्रा एतद्रस्ाद्वयं वृहत्वानित्यं शुद्ध बुद्ध मक्त 

त्यं सृक्ष्मं परिपूर्णमद्वयं सदानन्दचिन्मात्रमात्मेवाग्यवहार्थं केन च । 

तदतदात्मानमोमित्यपदयन्तः पयत । तदतत् सत्यमात्मा त्हयेव 

ब्रह्मात्मेवात्र दयेव न विचिकित्स्यमित्यों मद्यम् । तदेतत्. पण्डिता एव 

परयन्ति ॥ १७ ॥ 

प्रजापतिः अवगतपघ्रायान् दवान् मन्वानः पुनराह --स होवाचति | 
किमिति) यदतन्मया उच्यमानं तत् (?) द्रतमेव भवद्धिरवगतं न हि तत्र संरायोऽस्ति। 
कि तत्! बह्म अद्रय; तत्र हतुः--व्ह्वान् स्वमात्रतापत्रृहणात् › तरह्यति 

व्रहिधातोगधावगमात् , उक्ताधमेतत् नित्यं छयादिपदपञ्चकं, सृष्ष्मं करणम्रामा- 

गोचरत्वात् परिप परिच्छिदत्रथन्चन्यत्वात् › अद्वयं उक्ता, सदानन्द चिन्मात्र 

मिध्यादःखजाद्यापहवसिद्रत्वात् आत्मेव अनात्मापह्वसिद्धं आत्ममात्रं अव्यव 

हार्य येन कनापि व्यवहतुमाक्यत्वात् । अन्यवहायतया यदुक्त तत् तच्छ््दाधः। 

तच्छब्दस्तु सवप्रययसाक्षिणं परामृशति तदतच्छब्दाथ प्रयगमिनपरमात्मानं 
ओमिति तर्यो्धारग्रवियाततुयतुरीयं ब्रह्मास्मीति अपदयन्तः अनवटोकयन्तः 

सन्तः परयत अवलोकनं कुरुत । तन् गाच््रैकगम्यं एतन् मयोक्तं यच्छया- 
नवार्योक्तं तदेव सत्यं अवितधा्त्वात् । तदेव व्याकरोति-- समात्मा नद्येव 
ब्रह्मात्मेवति । स्वारोपितात्रह्यताऽनात्मताशान्त्यर्थं व्यतिहारणोपदे शः । एवमा - 
त्मनो व्रह्मत्व ब्रह्मण आत्मत्वे च न कदाऽपि बिचिकित्स्य असंरायितध्यं इति 

अनेन प्रकारण निश्चि तत ॐ आङ्काराम्रविद्याततुयतुरीयं प्रयक्परविभगेक्य- 
कृटनाविरं स्वमात्रमवरिष्यत इत्ति यत्तदेव सयप । यदेतत्प्रयक्परैक्य- 
निष्पन्नाथतुयतुरीयं निप्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति पण्डिताः सम्यज्ज्ञानिन एव 
परयन्ति | यत् सवापहववसिद्ध्रह्ममात्रदङान एतद्वि पाण्डित्यं यत् पण्डिताव- 

गतिसिद्धम् ॥ {७ ॥ 
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आविद्यकविदाषनिषधः 

एतद्धयरब्दमसूपदामरूपमरसमगन्धमवक्तन्यमनादातन्यम- 
गन्तव्यमविप्तनयितव्यमनानन्दयिक्त्यममन्तव्यमवाद्धन्यमनहकर्मयि- 
तव्यमचतयितन्यमप्राणयिततञ्यमनपानयितन्यमनव्यानयितन्यमनदान- 

यितव्यमसमानयितस्यमनिन्द्ियमविषयमकरणमलक्षणममङ्गमगुणम- 
विक्रियमव्यपद्हयमसत््वमरजम्कमनमम्कममायमभयमप्योपनिषदमव 
सुविभातं सकृद्विभातं पुरतोऽस्मात् मवस्मान् पविभातमद्रयं पयत 
हंसः सोऽहमिति ॥ १८ ॥ 

तत्र॒ स्वाज्ञसमपितविरदाषापहवमाह-- अराब्दमियाद्यसमानयितन्यमि- 
यन्तन । सविषयज्ञानेन्द्रियपञ्चककर्मन्द्रियपचकान्तःकमगणचतुष्रयप्राणादिपञ्चक- 
करना अस्ति नास्तीति विश्रमाऽपि न हि तुयतुर्य वियते, तुयतुयस्य निप्रति- 
योगिकाद्ैतरूपत्वात् । प्रातिस्विकैन निपेधमुक्त्वा युगपन्निषेधमाह--अनिन्द्रिय- 
मित्यादिना । अनिन्द्रिय ज्ञानकर्मन्दरियतद्रत्तिजातेवख्च्यात् । अविषयं 
भूतपञ्चकतत्कायमोतिकास्पृष्टत्वात् | अकरणं वाह्यान्तःकरणम्रामविवभितत्वात्। 
अलक्षण जहदादिटक्षणागम्यत्वात । असङ्गं दहेन्द्रिादितंवन्धाभावात् | 
अगुणं सोष्ठवादिगुण्येग्च्यात् । अविक्रियं स्वाङ्गचक्नादिगूपक्रियपिरत्चयात् | 
अव्यपदेङ्य नामखूप्रामावात् । असत्वं अग्जस्कं अतमस्कं इति सत्त्वादि- 
त्रिगुणगुन्यं निगुणत्वात् । अमाय अकरपटं यथाभूताथरूपत्वात् | अभय भयमूटः 

्रेतासंमवात् । स्वातिम्तिदरितमामान्याभाव अपि ओौपनिषदमेव ईदाय्टोत्त- 
रातोपनिषदर्थश्रवणादिनिष्पनन्नानैकगम्यत्वात् । स्वेन रूपेण सुविभाते स्मात्र 
तया भातत्वात्। सक्ृष्धिमातं ख्ववृत्तित्रयगदितं मत् सकृचग्मसाक्षात्कारतया भात- 
त्वात्, पुनः प्रतीनयन्तरनिरपेक्षमियधः । अम्य म्वाविद्यापदतत्का्यस्य पुरतो- 
ऽस्मान् सवस्मान् सुविभातम। अद्यं उक्तार्थं पद्यत । दनप्रकाग्माह-- हंसः 
सोऽहमिति हं त्वंपदाथः, सः तत्पदाथः, व्यतिहारस्तयाः एकत्वग्रदरना्धः ॥ 



| नरृसिहतापिन्युपनिषत् 

दवानां अद्रयात्माचुभवनिर्धारणम् 

मस होवाच किमेष दृष्टो वति । दष्टो विदिताविदितात् पर इति 

हाच: । कैषा । कथमिति होचुः । किं तन । न किंचनंति होचुः । 

यूथमेवाश्चर्यहूपा इति होवाच । न चत्याहुः । ओमिल्यचुनानीध्वं 
च (~, = क ~ ० चुरि [9 

नरतेनमिति । ज्ञाताञज्ञातश्चेति होचुनं चेवमिति होचुरिति । 

नरनैवेनमात्मसिद्धमिति होवाच । परयाम एव भगवो न च वयं 

परयामो नेव वये कक्तं शक्तमो नमम्तऽम्तु भगवन् प्रमीदेति 
होचः । न मेतत्यं प्रच्छति होवाच । केषाऽतुन्ञेति । एष एवात्मति 

होवाच ! त होचुर्नमस्तुभ्यं व्यं त इति । इति इ प्रनापतिर्देवानचु- 

राशामाबुररासति ॥ १९ ॥ 

देवान् प्रत्येवम॒कत्वा स प्रजापतिः उवाच ह किट । किमिति ! किमेष 

दृष्टोऽद््रा वेति | दृष्टौ विदिताविदितान् परः इति होचुः इ्ययमैः 
केनोपनिषद्विवरणे सम्यक् प्रपञथितः | तेरतमुक्तः प्रनापतियाह --कैषेति | एषा 

स्वात्मसंवित् क कुत्र वर्तते । प्रजाप्रतिना एं बुद्धिपरीश्वाऽथ प्राः प्रजापयतुप्रह 

सिद्रलवानुमूतिं प्रकटयन्तः उत्तरं ददुरियाह -- कथमिति दोचुरिति । कर्थं केन 
प्रकरेण सखम्रहिमस्था संविदम॒दिष्य नदाधारे प्रच्छतीति होषः | पुनरपि तेषां 

बुद्धिपरीक्षाऽथं प्रजापतिः प्रृच्छति---किं तेनेति । तेन स्वमहिननि प्रतिष्टितेनात्मना 
साक्नात्कतेन कि प्रयोजनमिति प्रजापतिना प्रष्टा द्वाः ब्रह्मभावप्रत्यनन्तरं न 

किमपि प्रयोजनान्त अस्तीयाहुरि याह --- न किंचनेति होचुरिति । तैरेवमुक्तः 
पुनः प्रजापरतिराह- -यूयमेवेति । हे देवाः यूयमेव आश्चयरूपाः ख्वात्मेवाश्वय- 
ङूपः, "आश्चर्यो वक्ताः इन्यादि; ‹“: आश्व्यवत् पश्यति" इत्यादि च 

श्रुतिस्पृतिप्रकटितपगमात्मेव आश्चयेषपः, न एव मवन्त इयर्थः । इति होवाच 

प्रजापतिः । तेनेवसुक्ताः तत्त्वंपदाधमेदमपरश्यन्त इवोत्तरमाहुगन्याह--नचेवयाहु- 
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रिति । नैवात्र द्रयमसिति यन वयं तत्छणूपं) कि नु तत्प्वरूपमेवेनि । तरवमुक्तः 
पुनराह-ओमियनुजानीध्वमिति । यदि मव्रता ण्वं परगमाशनिश्रयस्तदा 
नचेत्येवयादरिनकारं परियन्य अआमित्येवानुन्ञां भवन्तः कुवन्नु | उनः फं 
भवन्तः शवानुमवं वदन्त्विलयाह --त्रूतेति । यथा मवद्धिगवगते नधा निःराङ्र 
रुत कथयत । एवं प्रनापततिनाक्ताः स्वाचायप्रनापतिहदयभूमानन्टं जनवितुमेव- 

माहुः--ज्ञातोऽज्ञातश्चेति । यथा मवद्धिरुपदि्टः तथा अस्माभिरप्यवगतः | 
न चात्र कर्मकर्वभावाऽपि अवगत इन्यर्थः । न चैवं, वस्नुनस्तु ज्ञाताऽङ्ञातोऽपि 
नव, विष्रिनिषेधप्रययगम्यत्यात् इनि होचुः । तरमुक्तः प्रनापतिगद् -- 
नरतेवेनमात्मसिद्धमिति होवाचेति । एवं मयापदिष्टमात्मानमनात्मापहवनः 
आत्ममात्रतया सिद्धमेव व्रूतति हावाच । एवं प्रजापतिना आक्षिप्ताः म्वानुभत्र- 
सव्वं प्रकटथन्तीयाह--पडयाम एति | हे भगवो भगतन याउनात्मापहव- 
सिद्धत्वात्मा निष्परतियोगिकश्वमात्रमिति पदयामः एव | पुनवकारव्यावत्यमाहुः 
--न च वयं स्वातिरकेण पदयामः स्वात्ममात्रहञनम्य स्वातिग्किदिजनाप्रहव- 

परैकत्वात् । तथाऽपि तत्स्वरूपं वक्तं गक्यमियत्रादरः-नेवेति ] त्वद पदिषट- 
निष््रतियोगिकनिर्धिरोषमात्मानं नेत्र वये वक्तं चाक्तमः | इतः परं वक्तव्यमवक्तव्यं 
वा न किंचिदस्तीति मन्वान।: न्ोपदेषटुः प्रजाप॒नः नमस्कारं कनवन्न इन्याह-- 

नम इति । नमस्ते नुम्यं स्वराचार्याय पित्रे च अस्तु ह भगवन् प्रसीद प्रसनो 

भव इति होचुः । प्रजापनिरपि सवेदा तपु प्रसन्नः सन् पुनस्तेषां बुद्धिदादघमव- 

टोकयितुं प्रसीदेति तदुक्तं स्वीकयाह--न मेनव्यं प्रच्छतति होवाचेति । 

मवद्धिनं मेतव्यं मयं न करणीयं, पुनगन्मविपये प्रश्चं प्रच्छत | ण्वमुक्ताः 

देवाः प्रनापतिमाहः कषाऽनुज्ञेति प्रच्छतत्येषाऽनुज्ञा स्वरात्मन्यतिग्क्ता किं 

तयेति | प्रनापतिरपि नेषां दृद्रानुमवमवटाक्य संनुष्रं एवमाह ---एष्र एवात्मेति 

होवाचेति । यो मयोक्तः आङ्कारप्रविदयोततुयतुरीय एष एवाविकल्पाविकल्परान्मा 

मवद्धिः स्वावरोषत्या विदितः । णवं प्रजापतिनोक्ताः देवाः प्रजाप्रतेरानन्द 

अमिवधयन्त इति होचुः--वयं मवच्छष्याः पुत्राश्च; महागुरवे पित्रे च तुभ्यं 

नमोऽस्तु । एवं श्रुतिराह --प्रनापतिदवाननुशशासेति । व्यष्ठिसमरात्मकः- 
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प्रणवषूपाविद्यापदतत्कायनाग्रनग्र्ादिपश्चदरावस्थातक्रष्टवारोपापरवादापरि - 
करणविश्वव्िश्वादितुरयप्ा्ञान्ततत्समश्यारोपापरव्ादाधिकरणविराइविराडादितु - 

वीजान्ततदुमयेक्यारोपापवादाधिकरणोत्रोत्राद्यविकल्पानुक्गेकरसान्तकटनाप्रपच - 
नप्रषेकं तदपहवसिद्धं तुतुरीयं व्रह्म अविकल्पाविक्रस्पं उप्रमियादयहमियन्तानुष्टुमेव 
भ्यं ब्रह्म स्वमात्रमियनेनैव प्रकरेण प्रजापतिः देवाननुराशास । पारमाथिक- 
्ञानोपदे दोन अनुदासनं कृतवान् । इतिशब्दो विद्यासमान्यथः ॥ १९ ॥ 

उक्तार्थानुवादकमन््रः 
॥ ॥ र 

तद्ष -हछाः- 

ओतमोतेन जानीयादनुज्ञातारमान्तरम् । 

अनज्ञामद्रयं लन्ध्वा उपद्रष्ारमाव्रजदिति ।॥ २० ॥ 

तन् तत्रापनिषदर्थे एष शोको मन्त्रो भवति स्वाज्ञटष्टवा परिच्छेदप्रसक्तो 
ओतं सवत्र तुयतुर्य॑ ततं ओतेन नुरीयोङ्ारण जानीयान् । कि तदोतमात्रं ! 
तत्राह अनुज्ञातारं सवसाक्िणमपि जानीयात् । ततोऽप्यान्तरं प्रयगमिन- 
परमात्मानं प्रराग्भावसापेन्षप्रयग्भावापाये निष्प्रतियोगिकाद्रयं स्वमात्रमिति 

अनुज्ञां कञ्घ्वा साश्चात्करय तत उपद्र्टारं तुयतुरीयं स्वमात्रमियात्रजेत् ॥ २०॥ 

इति नवमः खण्डः 

तुरीयो ङ्कारविद्ोतं मन्रराजाथमासुरम् । 
नरसिहाख्यं त्रिपाद्रह्म हदये मे विजुंभताम् ॥ 
श्रीवासुदेवेन्द्ररिष्योपनिषद्रह्ययोगिना | 
तापनीयोपनिपदो व्याख्येह टिखिता मया | 
परकृतोपनिषक्वाय्याग्रन्थस्तु द्विसहसरयुक् ॥ 

उति श्रीमदीशशायशोत्तरगतोपनिषच्छसख्रविवरणे सप्तविशत्तिसङ्कयपूरकंः 

नृसिहोत्तरतापिन्युपनिषद्रिवरणं संपूणम 
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पूवेतापि ® नी 

भद्र कर्णेमिः-इति शान्तिः 

प्रथमापनिषत् 

रामनामाथपरकारानम् 

चिन्मयेऽम्मिन् महाविष्णो नति दरारग्र हरौ । 

रघोः कृठेऽखिलं राति राजत यो महीम्थितः ॥ १ ॥ 

म राम इति रखोकेषु विद्रद्धिः प्रकरीक्रनः | 

राक्षमा येन मग्णं यानि म्वोद्रेकतौऽथवा ॥ २ ॥ 

रामनाम मुवि ख्यातमभिगमण वा पनः । 

राक्षसान् मरत्यरूपेण राहूमंनमिनं यथा ॥ ६ ॥ 
प्रभाहीनांसथा क्रत्वा गन्यार्हाणां महीभरनाम् । 

शरममार्ग चररिण ज्ञानमार्गं च नामतः ॥ ४॥ 

तथा ध्यानेन वेराग्यमेश्र्यं स्म्य पूजनात् । 

तथा रात्यत्य रामाग्या युवि स्यादथ तच्वत४॥ \ | 
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रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 

इति रामपदेनासो परं ब्रह्माभिधीयते ॥ ६ ॥ 

श्रीरामतापनीयार्धं मक्तध्येयकलेवरम् । 

विकलेवरकैवल्यं श्रीरामनह्म मे गतिः ॥ 

इह खट अथव गवेदप्रविभक्तयं श्रीरामनापिनीयोपनिषत् परवोत्तरतापिनीम्या 
सोपायसविरोषनितिरोषव्रह्मस्वखूपप्रकट नपूरवकं तह्ममात्रपर्यवसन्ना विजयते । 
अस्याः स्वल्पप्रन्थतौ विवरणमारम्यते । मुमुश्चनुपर्भ्य अवान्तररूपेण प्रत्ततेयं 
प्वतापिनीश्रुतिरिति यत्तत् सविरोषत्रह्मवियास्तुयथं आदौ स्वाज्ञस्वज्ञदषटि- 
माश्रिय रामनामार्थ प्रकाडयत्ति-- चिन्मय इयादिना | चिन्मये चिन्मात्रे हरौ 
स्वाज्ञानतत्कार्यहारिणि विष्णौ सर्वव्यापक 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्करताम् । 
धम्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 

इति स्वप्रतिज्ञापरिपार्नाधं अस्मिन् दरारथे कदयपप्रजापयवतारे निषठाद्रय- 
परिपाखनाय जाते आविमूते स्यथ वाठ्टीख्या रधोः करे अखि स्वजनवरभ 
यो राति आनन्दयति यो महीस्थितः सन् स्वतेजसा स्वविभू्या च 
राजते ॥ {१ ॥ एवं मूरादिसवछोकेषु स एव रामः इति विद्वद्भिः तयाथात्म्य्नैः 
प्रकटीकृतो मवति । भङ्गघन्तरेण रामनामार्थं निदिदाति-- राक्षसा इति । 
विराधादिराक्षसा येन मरणं यान्ति स्वोद्रेकतः स्वपापक्यतो वा ॥ २॥ 
पुनः अभिरामेण सवलोकमनोरमगररूपेण वा रामनाम भुवि ख्यातं स्यादिय्थः। 
राक्षसा इत्र रेफा्गो गृह्यते, मरणं यान्ति ह्यत्र मकारः, वणीद्ययोगे रामो 
भवति । पुनः प्रकारान्तरेण रामनामोद्ररति --राक्चसानिति । यथा राहू 
चन्द्रं निष्प्रभं करोति ॥ ३ ॥ तथा अयं मत्यरूपेण राक्षसान् प्रभाहीनान् 
कृत्वा अशथ राञ्याहूाणां महीभृतां सतां स्वचरितेण सर्वप्राणिस्वाश्रमोचित- 
ध ममा्गं उपदिदान् स्वातिरिक्ताश्रयासंमवप्रवोधसिद्धनिषप्रतियोगिकनद्यमात्ररूपे 
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यो राजते यः स्वे महिक्रि महीयते स राम इति स्वनाम्ना ज्ञानमार्म 
परकारायन् ॥ 8 ॥ स्वमू्िध्यानेन स्वातिरिक्तपदाथवेराग्यं जनयन् , स्वपूजनतो 
रसा्यश्वय ॒दिरान् याऽवतिरते तस्य रामाख्या सर्वत्र रातीति मुवि स्यात् | 
अत्य रामाख्या कथमियत्र राक्षसान् मत्य्पेण राहू; मनसिजं रान्यार्हाणां 
महामृतामिति रफमकारयाजनतो रामाख्या स्याद्ियथः । राकदृष्टया एवं नाम 
परकारायित्वा वस्तुदृटया अस्य नामार्थं निर्दिशति--मथति ॥ ९ ॥ सर्वापहवव 
सिद्रनिष्परतियोगिकव्रह्ममात्रपयवसानतया मना युज्ञन्त इति योगिनः सम्यन्ज्ञानि- 
नाऽनन्त पग्च्छिदत्रयापहृवसिद्रे निय भूमानन्द चिदात्मनि चिन्मत्रे 
तन्मात्रावरोषतया रमन्त इति रामपदेन असौ भगवान् परं ब्रह्माभिधीयते, 
“° राम एव पर् ब्रह्म ?2 इति श्रुतः ॥ ६ ॥ 

उपासक्छर्थे निविंरषसख रूपकल्पना 

चिन्मयघ्याद्रितीयघ्य निष्कट्स्यारारीरिणः । 

उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ ५ ॥ 

खूपस्थानां देवतानां 'पुस्त्यङ्गाश्चादिकल्पना । 

द्विचत्वारिषडष्टानां दश द्वाद षोड ॥ ८ ॥ 

अष्टादशामी कथिता हस्ताः राङ्घादिभियुताः । 

महखरान्तास्तथा ताप्तां वणेवाहनकल्पना ॥ ९ ॥ 

राक्तिसेनाकल्पना च ब्रह्मण्येवं हि पञ्चधा । 

कल्पितस्य शरीरस्य तस्य सेनाऽऽदिकल्पना ॥ १० ॥ 

अनेन मन्त्रेण रामस्य निर्विङोषत्वमवगम्यते, तथाविधस्य सविङषत्वं 

कृतः! इयत आह--चिल्मयस्येति । चिन्मयस्येत्यादिविरोषणविरिष्टब्रह्मणो 

। पुंस्त्वं गात्रादि--अ, ° 
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निर्विरोषत्वन विकल्पासहत्वऽपि मक्तप्रटठस्वपदाघ्युपायार्थं शूपादिविराष- 

कल्पना, न स्वत इयथः ॥ ७ ॥ उपासकस्वपदापिनिमित्तकल्पनां प्रपञ्चयति-- 

रूपेति | निर्विरोषब्रह्ममान्नस्वरूपे गमे स्पाज्ञादिदृ्टया मेदामेदशूपेण तिष्ठन्तीति 
खूपस्थाः तासां देवतानां सीतारामतदंजमेदेन द्विचत्वारिषडष्रानां सराक्तिकानां 

पुस्त्यङ्खरादिकल्पना तदधिकरणरामापासनाथव । सीतया सह दत्वं, 

टक्ष्मणादिभिः चतुस्सङ्कयाविरिरत्व, सुम्रीवव्रिभीषणादिभिः षटूसंख्याप्रूरकत्वं; 

ृष्टयादिसचिवेः अष्टसंख्याप्ररकत्वम् ¦ तासा सीतारामांराविकल्पितानां 
नरवानरराक्षसभेदेन सेनासङ्या निगघते । एकेकस्यामिह सनाऽधिपा दश्च द्वादश 
षोडरा अष्टादश हस्ता वर्तन्त उति कथिताः, ““ महापद्ररातं हस्तं `` इति 

गणितद्ाखप्रसिद्ेः ॥ ८ ॥ कस्याधित् दवतायाः शङ्कादिसद्भवामिः युताः 
सहसखान्ताः परियाः सन्ति ॥ € ॥ आद्रौ गमे वहदै वताकल्पना ततस्तासां 

वणेकल्पना वाहनकस्पना एकेककायनिरवहिकरक्तिकल्पना अगण्यसेनाकल्पने- 

त्येवं ब्रह्मण्येवं हि रमे पञच्चधा कल्पना विकल्पिता | एवं पञ्चधाकल्पना 

निविरोषब्रह्मणा रामस्येयत आह --कल्पितस्येति | भक्तपरटस्वपदाघ्युपाय- 
तया कल्पितस्य रागीगस्येव सनाऽऽदिकल्पना, स्वस्य निरुपाधिकत्वेन 
निविकल्पत्तात् ॥ १० ॥ 

, मच्रजपयच्रपूजयोः रामप्रसादकरत्वम् 

ब्रह्मादीनां वाचकाऽयं मन्त्रोऽन्वर्थादिर्त्ञितः । 

क्तन्यो मन्तिणा नैवं विना दवः प्रप्रीदति ॥ ? १ ॥ 

क्रियाकर्मेन्याकरतृणामथ मन्त्रो वदत्यथ । 

मननात् वाणना|[तारणा]न्मन्तः सर्ववाच्यस्य वाचकः ॥ १२ ॥ 

मोऽभयस्यास्य देवस्य विग्रहो यन्वकल्पना । 

विना यन्त्रेण चेत् पूना देवता न प्रसीदति ॥ १६ ॥ 
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इत्यंशूतरामप्रसाददहतुः कः! इयाशाङ्कय तद्राचको मन्त्रः षदक्षरादिः 
तत्ूनापीठ चेयाह--्रह्यादीनामिति | रामस्य सवदवात्मकत्वेन रामान्व- 
संक्ञितो मन्त्रो बह्यादीनामपि वाचक एव | यता मन्त्ानुष्ठानं विना दवो न 
प्रसीदति अतो मन्तिणा मन्तरैकरारणन अयं मनुः जप्तव्यो भवति ॥ ११ ॥ 
मन्त्राथं व्युत्पादयति- कियति । क्रिया व्यापारः  द्वितीयान्तोपात्तं क्म, इज्या 
यज्ञः; कर्तां यजमानः; तषा महातात्पर्यं यत्र पथवस्यति तमेतमर्थ अयं मन्वो 
वदति मन्ताधस्य प्रयगमिनत्रह्मणि परयवसितत्वात् | अथ सवेवाच्यक्स्तुनो 
रामचन्द्रस्य या वाचको भवति स्वमननमात्रता मन्तारं स्वातिरिक्तास्तित्वश्रमवारिषेः 
तारणात् मच्र इति व्युत्पत्तिः युज्यत इत्यथः ॥ १९ ॥ इतश्च देवताप्रसादहेतुः 
दवप्रूना इयाह--स इति । शुद्धतया अभयस्यास्य देवस्य यो विग्रहः 
सोऽयं यच्रकल्पनारूपो भवति । यथा यन्तप्रूजया देवता प्रसीदति त्था 
विग्रहप्रजया न प्रसीद्तीयथः ॥ १२ ॥ 

इति प्रथमोपनिषत् 

द्वितीयोपनिषत् 

रामबीजस्य सर्वात्मकत्वम् 

सखभूर्ज्योतिमेयोऽनन्तरूपी स्वेनैव भासते । 
जीवत्वेन समो यस्य चष्टिस्थितिटयस्य च ॥ १ ॥ 
कारणत्वन चिच्छक्त्या रजःसत्वततमोगुणेः । 

यथेव वरनीनस्थः प्राकृतश्च महान् दमः ॥ २ ॥ 
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तथेव रामबीजत्थं जगदेतचराचरम् । 

रफाख्या मूतेयः स्युः शक्तयस्ितिछ् एव चति ॥ ३ ॥ 

स्वप्य॒छतरीजात्मना सवकारणत्वमाह-स्वभूरिति । हेत्वन्तरं विना 
स्वपमेव मवेतीति स्वभूः ज्योतिमयः प्रकारामात्रत्वात् ^ प्रकाशः पर्यवस्यति?” 
इति श्रुतः | अनन्तखूपी खाज्गदृष्टया अनेकषपी सर्वात्मकत्वात् । एवं स्वेनेव 
भासते स्वय्रकाशत्वात् । यस्य सष्टिस्थितिप्रर्यवतः स्वातिसिक्तप्रपचस्य 
जीवत्वेन कार्योपाधिना ईश्वरोपाधिकारणत्वेन चिच्छक्या प्रतीचा तद्भास्य- 

रजस्सत्वतमोगार्वा सम इयत्र मानं ओमिति । ओङ्कारस्य अभिधानामिधेय- 
रूपेग सवसमत्वात् “सम एभिः सवैः इति श्रुतैः । रामरहस्ये वटवीज- 
दटान्तश्चुतिः व्याख्याता । रा इति रामवीजे रति व्यज्ञनतो ब्रह्येत्युच्यते, तदुपरि 
श्रूयमाणाकारतो विष्णुः; मकारतः शिवः इति रेफारूपाः त्रिमूतेयः स्युः | 
तत्रयदीवः छन्दसः । सरख्वतीरक्ष्मीमोरीमेदेन क्रियाज्ञानेच्छ मेदेन वा शक्तयः 
तिख एष चति । द्वितीयापनिषत्समात्ययश्च चरब्द्ः ॥ १-३ ॥ 

इति द्वितीयोपनिषत् 

क्ीतारामयोः मच्रयन््रादिपूज्यत्वम् 

मीतारामौ तन्मयावत्र पून्यौ जातान्याम्यां मुवनानि द्विसप्त । 
स्थितानि च प्रहितान्येव तेषु ततो रामो मानवो माययाऽपात्॥ १॥ 
नगत्प्राणायात्मनेऽस्मे नमः स्यान्नमम्त्वेकयं प्रवदेत् प्रागगुणेनेति॥ 
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भगवत्प्रसाद तुतया मन्वादिरक्तः, तत्र प्रज्यौ कौ } इ्यन आह-- 
सीतारामाविनि । आभ्यां सीतारामान्यां चनुरदङामुवनापटक्षितानन्तकारि 
नह्माण्डानि जटारायवुद्रुढानीव मुदम: जन्मस्थितिमङगकल्टनामनुभवन्ति । 
अत्र यन्त्रे तावेव तन्मयौ यन्वरूपिणौ सीतारामौ पूञ्यायिन्यथः | नतो यो 
रामो मायया मानवो भूत्वा समस्तं जगत् अधान् अपोषयत् अस्मै जगत्प्राणाय 
जगदात्मने नमः स्यान् नमोऽस्तु, आवयाः रेक्यमसित्वियथः | कुता नमः- 
राब्दस्त्व॑क्यवाचीयत आह--““ नमस्तु जीवपरयावच्याधयागप्रवकम् `? लक्ष्ययो 
शुद्रत्वेन एेक्यमेव वदेत् । केन हेतुनेयत्र जीव्रपग्योः प्राग्गुणेन मविदरानन्द- 
रूपेणेयथः । इतिराब्दस्तृतीयापनिषत्समान्यथः ॥ 

इति त्रतीयोपनिषत 

चतुथोपनिषत् 

रामषडक्षराथः 

जीववाची नमो नाम चात्मा रामेति गीयते | 

तदात्मिका या चतुर्थी तथा चायेति गीयते ॥ ; ॥ 

मन्त्रोऽयं वाचको रामो वाच्यः म्याद्योग एतयोः । 

फलदश्येव सर्वेषां साधकानां न सहायः ॥ २ ॥ 

यथा नामी वाचकेन नाम्नो योऽभिमुखो भवेत् । 

तथा बीजात्मको मन्त्रो मन्त्रिणोऽमिमुसखरो वेन् ॥ ३ ॥ 
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'्रीजराक्ि न्यसेदक्षवामयोः सनयोरपि । 

कीलो मध्ये विना भाव्यः म्ववाज्छ्ाविनियोगवान् ॥ ४ ॥ 

सर्वेषामेव मन्वाणामष साधारणः क्रमः | 

अत्र रामोऽनन्तहपम्तेजमा वह्िना ममः ॥ : ॥ 

भ त्वनुष्णगुविश्वश्वदय्रीषोमात्मके जगत् | 

उत्पन्नः सीतया माति चन्द्रश्चन्द्रिकया यथा ॥ £ ॥ 

परक्रत्या हितः श्यामः पीततवाप्ता जयधर । 

द्विमुजः कुण्डली रत्रमाल्ी धीरो धचुर्धरः ॥ ७ ॥ 

प्रसन्नवदनो जेता धृष्टचष्टकविभूषितः । 

प्रकृत्या परमेश्वर्या नगयोन्याऽङ्किताङ््रत् ॥ ८ ॥ 

हेमाभया द्विमया मर्वालक्रतया चिता | 

शिष्टः कमटघारिण्या पृष्टः करोपलनाऽऽत्मन- ॥ ९ ॥ 

दक्षिणे वक्ष्मणेनाथ मधतुष्पाणिना पुनः । 

हेमाभेनाचुजेनेव तथा क्रोणत्रयं भवेत् ॥ १० ॥ 

तथेव तस्य मन्तस्य यश्चाणुश्च स्वडेन्तया । 

एवं जिकोणख्पं स्यात्तं ठेवा ये ममाययुः ॥ ११ ॥ 

८८ नमस्त्वेक्यं प्रवदेत् ?› इयत्र तच्वंपदलक््ययोः रेक्यं सूत्रितं, सोपायं 
तत्परपञ्चनाय चतुधौपनिषदारम्यते | तत्रादौ श्रीरामषडक्षगराधकथनेन प्रयक्परैकयं 
प्रकटयति--जीवेति । अस्याथः रामरहस्ये प्रपञ्चितः ॥ १ ॥ एवं प्रयक्परैक्य- 

मुक्त्वा मन्वाथयोः एकत्वानुसन्धानं प्रयग्ब्ह्मावगत्युपाय इ्याह--मच्र 
' बीजशक्ती- क, “ सत्वनुष्णु--क. संत्वयुष्टु--अ, २. 
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इति ॥ २ ॥ मन्त्रा मन्न्थभिमुखो भवेत् इति सदृष्टान्तमाह--यथति ॥ ३ ॥ 
मन्तानुषानस्य दै वताऽऽभिमुख्यहेतुतया व्रीजादितन्यासम्थटं च मवमन्व- 
साधारणतयाऽऽह--वीजेति ॥ ४ ॥ रामस्य मन्त्रासनत्वं तत्नावि्भवं चाह-- 

अत्रेति । अत्र मन्त्रे तेजसा वहविना समः ॥ ९५ ॥ मनु म 

एव॒ अनुष्णगुः चन्द्रसमः स्वाभक्तमक्तपिश्चया उष्णानुष्णदुतित्वं अनृप्ण- 

गुरिति वक्तव्ये विसगलोपश्छान्दसः । “८ हम्रिवि जगत् जगदेव हिः 

हस्ति जगतो नहि भिन्नतनुःः इति स्पर्यनुगेधेन विगड्भावमेन्य 
विच्रूपश्चेत् इदं जगत् अम्रीषोमात्मकं मवति | तत्र प्राण्यद्टवगात् जगति 
सीतया सह उत्प्रनवत् भातीन्याह-- उत्पन्न इति ॥ ६-७ ॥ धृष्टयष्टकविभूषितः 

धृष्टवायष्टमन्तिभिः परिढ्रत इयथः । पाश्रद्रयस्थितसीतागक्ष्मणाम्यां स्थितं 

त्रिकोणवत् मान्तं देवाः स्तुवन्तीयाह -- प्रकृत्येति ॥ < {० ॥ चधा 

रामटृक््मणसीताच्चिकोणवत् स्थिताः तथेव तस्य गाममन्त्रम्य पाश्द्रये घ्वापेक्षया 
छक्ष्मणस्य कनीयस्त्वेन अणुत्वं ८: णपाऽणुरात्पा 22 इति श्रुतः । यश्च गममनुः 

अणुश्च ठश््मणमनुः स्वं सवकौयसीतामनुः मर इत्तया चतुध्यन्तेन युनाः प्रं 

मन्तरूपेणापि ॥ ११-१४ ॥ 

दरवक्ृतरामस्तुतिः 

स्तुतिं चकरश्च जगतः पतिं कल्पतरौ स्थितम् । 
काभद्पाय रामाय नमो मायामयाय च ॥ १२॥ 

नमो वेदादिरूपाय ओङ्काराय नमो नमः । 

रमाधराय रामाय श्रीरामा"यात्ममूतये \॥ १३६ ॥ 

जानकीदेहभूषाय रक्षोधराय डुभाङ्जिन । 

भद्राय रघ्रुवीराय दकश्चाप्यान्तकरूपिण ॥ १४ ॥ 

1 ४ 

यात--उ. 

+) 
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रामभद्र महेष्वास रढवीर नृपोत्तम । 

भो द्रास्यान्तकासाकं रक्तां देहि श्रियं चते ॥ १९॥ 

त्वमीश्चयां दापयाथ सुप्रत्याश्चरिमारणम् । 

कुवितिं स्तुत्य देवा्याः तेन सार्घं सुखं स्थिताः ॥ १६ ॥ 

रक्षां देहि श्रियं च ते उभे अपि देहीय्थः ॥ १९ ॥ त्वं इन्र्या 
सीतया श्रियं दापय । आशु क्षटिति नः भ्रत्रुमारणं ऊर ॥ १६ ॥ 

ऋषिक्रृतरामस्तुतिः 

स्वुवन्त्येवं हि ऋषयस्तदा रावण आसुरः । 

रामपल्रीं वनस्थां यः खनिरवत्यर्थमाददे ॥ १७ ॥ 
पर रावण इति ख्यातो यद्वा रावाच रावणः । 

तद्रयाजेनेक्षितं सीतां रामो लकमण एव च | १८ ॥ 
विचेरतुस्तदा भूमो देवीं संदश्य चासुरम् । 
हत्वा कवन्धं राषरीं गत्वा तस्याज्ञया तया ॥ १९ ॥ 
पूनितो वायुपुत्रेण क्तेन च कपीश्वरम् । 
आहूय शंसतां सर्वमाद्यन्तं रामलक्ष्मणौ ॥ २० ॥ 
स॒ तु रामे रङ्कितः सन् प्रत्ययार्थं च दुन्दुभेः । 
विग्रहं दरायामास यो रामसमचिक्षिपत् ॥ २१ ॥ 
सप्तान् विमिचाङ् मोदते राघवस्तदा । 
तेन दष्टः कपीन्द्रोऽपतो सरामस्तस्य पत्तनम् ॥ २२ ॥ 
जगामागजंदूचुनो वाडिनो वेगतो गृहात् | 
तदा वादी निजंगाम तं वालिनमथाह्वे ॥ २३ ॥ 
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निहत्य राघवो राज्ये सुग्रीवं स्थापयेत्ततः । 

हरीनाहूय सुग्रीवस्त्वाह चाशाविदोऽधुना ॥ २५४ ॥ 

आदाय मेथिरीमद दद्ताश्वा्ु गच्छत । 

ततस्ततार हदनुमानस्थि लङ्क समाययौ ॥ २९ ॥ 

सीतां च्टाऽसुरान् हत्वा पुरं दग्ध्वा तथा खयम् । 

आगत्य रामेण सह् न्यवदयत तत्त्वतः ॥ २६ ॥ 

तदा रामः क्रोधरूपी तानाहूयाथ वानरान् । 

तैः सा्षमादायाश्लाणि परीं र्कं समाययो ॥ २७ ॥ 
तां दृष्टा तदपीरोन साधं युद्धमकारयत् । 
पररश्रोत्रसहसखाक्षजिद्धयां युक्तं तमाहवे ॥ २८ ॥ 

हत्वा विभीषणं तत्र म्थाप्याथं जनकात्मजाम् । 

आदायाङ्कस्थितां करत्वा खपुरं तेर्जगाम मः ॥ \९ ॥ 

यथा देवाः स्तुत्वा तत्प्रसादतः छखागाज्यं ययुः तथा ऋषयाऽपि 

तत्प्रसादख्न्धदिव्यज्ञानेन भाविच्या भूतरूपां वा प्रप्चयन्तः स्नुवन्तीयाद-- 

स्तुबन्तीति । निवृतिः सुखं वेङुण्ठपाषदत्वप्रमवं तद्थमाददे इयथः ॥ १७ ॥ 

छोकान रावयति पीडयति कैटासपवताकरान्ता महारवं करोतीति वा गवणः । 

मत्पारषदप्ररस्य बह्मणरापप्रमतरराक्षसत्वमाचनं कृत्वा अयं खपदे स्थापयितव्य 

इति तद्रयाजेन ॥ १८ ॥ देवीं संदरय अन्विष्य ॥ १९.२९ ॥ 

पद्राभिषिक्तरामचन्द्रविभूतिः 

ततः सिहासनम्थः मन् द्विमुनो रघुनन्दनः । 

धुरर प्रसन्नात्मा सर्वाभरणभूषितः ॥ २० ॥ 
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मुद्रां ज्ञानमयी याम्ये वामे तेजःप्रकारिनीम् । 

धृत्वा व्याख्याननिरतधिन्मयः परमेश्वरः ॥ ६१ ॥ 

उदण्दक्िणयोः स्वस्य शचु्मरतो ततः । 

हनूमन्तं च श्रोतारमग्रतः स्यात्तरिकोणगम् ॥ ३२ ॥ 

मरताषस्तु सुग्रीवं श्रघ्राधो विभीषणम् । 

पश्चिमे लक्ष्मणं तस्य धृतच्छघ्रे चामरम् ॥ ३३ ॥ 

तदधस्तो ताख्वृन्तकरो चयश्चं पुनर्भवेत् । 
एवं पटूकोणमादो स्वदीघङ्धिरेष संयुतः ॥ ३४ | 

द्वितीयं वासुदेवाद्ेरायेयादिष संयुतः । 

तृतीयं वायुस च सुग्रीवं भरतं तथा ॥ ६९ ॥ 

विभीषणं रक्ष्मणं च अङ्खदं चारिमर्दनम् । 

जाम्बवन्तं च तैयुक्तस्ततो धृषटिर्जयन्तकः ॥ ३६ ॥ 
विनयश्च सुरष्टश्च रष्टवर्धन एव च | 

अशोको धमपाटश्च स॒मन्तश्चैभिरावृतः ॥ २७ | 

ततः सदखरग्वहिष्मक्चा षर्णोऽनि्ः । 

इन्द्रीराधात्रनन्ताश्च दरामिश्चेभिरावृतः ॥ ६८ ॥ 
अहिस्तदायुधेः पूज्यो नीटादिभिरटक्रतः । 

वसिष्ठवामदेवादिमृनिभिः समपासितः ॥ ६९ ॥ 

पट्ामिषिक्तामचन्द्रविभूति वक््यमाणयन्तदरावरणदूपिणीं प्रपञ्चयति-- 
तत इति ॥ ३०-३३ ॥ शत्रत्रभरतपवनजा आचयत्रिकोणद्ूपाः सुग्रीवविभीषण- 
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छक््मणास्तु द्वितीयत्रिकाणदूपाः | शत्रू्रभरतपयनजमुप्रीवविभीषणलक्टमणाटकत- 
राज्यामिषिक्तश्रीरामयन््षट्ोणमध्ये साङ्गं साकवग्णं सप्रगिवागं समीतं 
रामचन्द्रं भावयेत् । कथमसतो भावनीय इयत्र स्वयं पदटृकाणमध्यासना भूत्वा 
सीताभरतरच्रु्हनूमत्सुग्रीवविभाषणरक्षषणः पश्च्िता विजयत इति श्येया 
भवति । षटूक्ोणेषु दीघाङ्गेरेष संयुतः इयत्र हृदयायङ्गदवताभिगवृतो 
ध्येयः ॥ ३४ ॥ द्वितीयं वासुदेवाये: इयत्र वामुदेवसंकपणप्रद््॒नानिन्द्रः 
आदृतो भवति । वतीयं वायुसू्ं च इयत्र वायुसून्वादिजाम्बवदन्तः परितो 
मवति ॥ ३९ ॥ चतुर्थावरणे श्रृ्टयादिसुमन्त्ान्तेः आ्रता भवति ॥ ३६-३७॥ 
पञ्चमषष्ठयोः इन्द्रादिभिः तदायुधेश्च आब्रता मवति ॥ ३८-३९ ॥ 

यन््रल्खनप्रकारः 

एवमुदशतः प्रोक्तं निर्देरासस्य चाधुना | 

बिरेखापुटमाचिल्य मध्ये तारद्रयं च्खित् ॥ ४० ॥ 

तन्मध्ये बीजमाचि्य तदधः माध्यमाटिखत् । 

द्वितीयान्तं च तस्योर्ध्वं षष्ठयन्तं साधकं तथा ॥ ४१ ॥ 

कुर् द्वयं च तत्पार्् टिखद्ीजान्तर रमाम् । 

तत् सर्वं प्रणवाभ्यां च वष्टयच्छरुद्धबुद्धिमान् ॥ ४२ ॥ 

दीेभाजी षडश्रषु टिखेद्रीजं हृटादिभिः । 

कोणपार्चं रमामाये तदयरऽनङ्गमाटिखेत् ॥ ४३ ॥ 

क्रोधं कोणाम्रान्तरेषु ट्य मन्त्यभिता गिरम् | 

वृत्तत्रये परष्टपत्रं मरोजे विटिखित् स्वरान् ॥ ४४ ॥ 

कसे चाष्टपत्रे च वगाष्टकप्मथाट्वित् । 

तेषु माटामनोर्वणान् विचिखिदूरमिंख्यया ॥ ४९ ॥ 
† मधोकलि-क. 
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अन्त पश्चाक्षराण्येवं पृनरश्टदर लित् । 

तषु नारायणाष्टा्णान् र्ख्य तत्के रमाम् ॥ ४६ ॥ 

तद्र दिद्रदरादटं विषिखेद्रादशाक्षरम् । 

अर्थोनमो भगवते वासुदेवाय इत्ययम् ॥ ४५ ॥ 

आदिक्षान्तान् करेषु वृत्ताकरारेण संट्खित् । 

तदहि; षोडशदलं लिख्य तत्केसरे हियम् ॥ ४८ ॥ 

वर्माछ्रनतिपयुक्तं देषु द्वादशाक्षरम् । 

तत्मन्धिष्विर नादीनां मन्तान् मन्त्री समाट्खित् ॥ ४९ ॥ 

हंखभ्रवेद अश्रं ज्रं (च) टिचित् मम्यक्ततो बहिः। 

्ात्रिशारं महापञ्च नादविन्दुस्रमायुतम् ॥ ९० ॥ 

विचिखिन्मन्तराजार्णान् तषु पत्रेषु यत्नतः । 

ध्यायेदषवसूनकादशरुदांश्च तत्र वे ॥ ९१ ॥ 

द्रादशनांश्च धातारं वषट्कारं च तह हिः । 

भूगृह् वज्रश्युटाढय रेखात्रयसमन्वितम् ॥ ३२ ॥ 

द्रारोपेतं च रारयादिमूषितं फणिंयुतम् । 
अनन्तो वापुकिश्चैव तक्षः कार्कोटपद्मकः [को] ॥ ९३ ॥ 
महापद्मश्च राङ्कश्च गुलिकोऽषटो प्रकीर्तिताः | 
एव मण्डलमाङ्ल्य तस्य दिश्चु विदश्च च॥ 4४ ॥ 
नारसिहं च वाराहं टिखिन्मन्तद्रयं तथा | 
कूटो रेफानुग्रहेन्दुनाददक्त्यादिमि्युतः ॥ ९२ ॥ 
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यो नृर्विहः समाख्यातो प्रहमारणकर्मणि 1 

अन्त्यार्धीरावियद्विन्दुनादरषीजं च सोकरम् ॥ ५४ ॥ 

टकारं चात्र रामम्य 

अनुक्तात्मायावरणचतुषटयमत्रैवान्तमूयते । एवमहरहः भ्वावग्णदेवता- 

तत्पगिवरि; उपास्यमाना विजयत इ्यादाबुदेदातः प्रत्तम् । अधुना नु यन्तछ्ूप 

निष्छिति- निर्देशस्तस्य चाधुनेति । यन्तटेग्वनप्रकागमाह --त्रिरेखेति 

॥ ०-- १ | तत्स्व प्रणवाम्यां च वेष्ठयेच्छरुद्धवुद्धिमान ख्यत्र न हि 

प्रणवचतुष्टयं केखनीयं, मध्ये सम्मुखोन्मुगवाम्यां तार्य लिखेदिति यदुक्तं तदेव 

अत्र परामृदयते ॥ ४२ ॥ िखेद्रीज ददादिमिः रां नमः इत्यादि ॥ ४२ ॥ 

गिरं पे इति ॥ ४४ ॥ न दहि “वृत्तत्रयं साष्टपत्रं 2 « पुनरष्टदकं ट्िखित् ” 

दलयत्र॒ अष्टद्छत्रयं भवतिः; अष्टटश्रयस्येव विनियुक्तत्वात् । द्वितीयाष्टदगेषु 

तेषु ॥ ४९-४८ ॥ इरजादीनां हनूसदाटोनाम् ॥ ४९. ॥ नादबिन्दु समायुतं 

द्यत्र मन्तराजः प्रतिवर्णं ऊ ग्रं इति दीघतिन्दुसमायुनो यथा भत्रनि तधा 

्रातरिरादेषू मन्त्रसाजार्णान् विद्खिदि्यथः ॥ ५० ॥ तत्केसरेषु टिग्वित्वा 

ध्यायेत् ॥ ०१ ॥ द्रादडोनांश्च द्रादज्ञादियान् । वमुरद्रादिम्यनामान्यात्रगणप्रूना- 

प्रकरणे प्रकाष्ट्यन्ते । वज्रगूखाठयं वज्रादिगुान्नाए्दिक्पार्कायुपाव्यम् । 

यद्रा _प्रतिदरारं वज्रलुाम्यां आद्यमिति ॥ ५२५४ ॥ कूटः क्का: रफथच 

अनुग्रहः ओङ्कारश्च इन्दुः मकारश्च नादशक्तिः यकारश्च, आदिशब्देन 

चिन्दुर्मह्यते, एतदविरिष्ं श्या इति निप्पनम् ॥ ९4 ॥ अन्यारधीसो वराहः 

तस्य वाचक्तो वियत् हकारः विन्टुनादाभ्यां विन्दृकाराम्यां युक्तशचत् हमिति 

सौकरवीजं मवति । वराहस्य अन्यार्धीरात्वं कथमित्यत गुरुभारतोऽन््यविक्रिया- 

मापन्नाड्िणी वचमुमती वराहरूपेण तामुदधत्योद्राहं॑ कृतवान इयन्याघीरा 

मूराह इयथः । तस्य॒ वीजं टं इति । रिष्ट पमग्हस्योपनिषत्प्रोक्तदञा- 

वरणयन्वव्याख्यानेन व्याग्ल्यातं स्यात् । अनयरिकरूपत्वात् न विङषो- 

<स्तीयशथः ॥५६॥ 
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मालामन्लोद्धारः 

माटामन्तोऽधुनेरितः । 

तारो नतिश्च निद्रायाः स्खतिरमेदश्च कामिका ॥ २७ ॥ 

रुद्रेण संयुता वदहिर्मेषामरविभूिता । 

दीर्घा क्रूरयुता ह्ादिन्यतो दीधममायुता ॥ ९८ ॥ 

युधा करोषिन्यमोघा च विश्चमप्यथ मया । 

युक्ता दीर्घाज्वाटिनीं च सुसुष्ष्मा मत्युरूपिणी ॥ ९९ ॥ 

सप्रतिष्ठा ह्ादिनी त्वकक्ष्व॑ट्प्रीतिश्च सामरा । 

ज्योतिस्तीक्ष्णा्िमयुक्ता श्तादखारमयता ॥ ६० ॥ 

करामिक्रापन्नमोरान्तसान्तान्तो थान्त इत्यथ | 

म मानन्तो दीर्धयुतो वायुः सृष्ष्मयुतो विषः ॥ ६१ ॥ 

कामिका कामका शुद्रथुक्ताथोऽथ स्थिरातपा । 

तपिनी दीधेयुक्ता भूरनलोऽनन्तगोऽनिलः ॥ ६२ ॥ 

नारायणात्मकः काटः प्राणोम्भो विद्यया युतः | 

पीतारातिस्तथा गान्तो योन्या युक्तस्ततो नतिः ॥ ६३ ॥ 

मप्तचत्वारिद्र्णगुणान्तः सखङ्मनुः सख्यम् । 

राज्याभिषिक्तस्य तस्य रामस्योक्तक्रमादिगेत् ॥ ६४ ॥ 

अथ मारामन्तमुद्ररति--माखामच्र इति । चतुष्षशिकलखासु सप्तचत्वारि 

रात्कलात्मकाऽयं मालामन्तः कठाङाछ्रे प्रसिद्धः । ग्केकस्याः कराया: 
ओमिययेकेको वर्णः संजातः ऋमादे वमृह्यमिति मत्वा उपरतम् । एवं तारादि- 

* दीष--अ, अ १, क, 



परवतापिन्यां पश्चमोपनिषत् ३२१ 

नन्यन्तकङाकारयप्ूगा माटमनुमवनि । स॒ च रामरहस्याक्तः । एवं ॐ नमो 
भगवते रघुनन्दनाय इन्यादि प्रथमाष्टरेषु करमादिग्वित्वरा पूजयेदिनयथः ॥९७-६४॥ 

यच्छस्तुनिः 

ॐ ष ह * ८ सेवितम् इद वात्सकं यन्त्र प्रारुक्तमृषि | 

सवकरानां मोश्चकरमायुरागेग्यवर्षनम् ॥ ६५ ॥ 

अपुत्राणां पुत्रदं च कुना क्रंमनेन तर | 
प्रामुवन्ति भ्षणान् सम्यगत्र धर्मादिकरानपि ॥ ६४ ॥ 

इदं रहस्यं परममीश्वरेणापि दुगमम । 

इदं यन्त्रं ममाग््यातं न इयं प्रक्रत नन ॥ इति ॥ ६५ ॥ 

उक्तविदोषणविचिषठं॑ यन्त्रं स्तोति-- इदमिति । भजनानुरूपफलट- 
दमेतदित्याह--सवकानामिति। चनुवितरपुरुपायमाधकसेतदेवेयथः |६९-६६॥ 
एतस्य केवल्यप्रापकजानसाध्रनत्वन यथोक्तसाध्रनविक्रटेष्ु गोपनीयत्वमाह-- 
इदमिति । ₹श्वरेण मवतन्त्वतन्त्रेण प्रण्डितेनापि कामनापधिया मु्यफलमातत 
दुःगकमियथः । इतिरव्दरस्तुरीयापनिपत्समाप्यथः ॥ ६७ ॥ 

इति चतुर्थापनिषन 

पञ्चमापनिषत् 

भूतयुद्धयादिपीठाचनान्तपूजा 

भूतादिके शोधयेद्रारप्जां करत्वा पदमच्ामनम्थः प्रमन्नः । 

अर्चारिषावम्य पीठाधरोर्ध्वपाश्वार्चनं मध्यपद्माचनं च ॥१॥ 
41 
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करत्वा मृदु-छ््णमुतूटिकायां रत्रा्ने देरिकमचयित्वा । 

दाक्ति चाधाराख्यकां कूर्मनागो परथिन्यन्जे खाप्तनाधः प्रकल्प्य ॥ 
विधेशं दुर्गा क्षेत्रपाठं च वाणीं बीनादिकांशाथिदेशादिकांश्च । 

पीठस्याङघरिष्वेष धर्मादिकांश्च ननुपूर्वास्तांस्तत्तदिक्ष्वर्चमेचच | २॥ 

मध्ये क्रमादर्कविध्वसितेजांस्युपर्थुपर्यादिमैरचितानि । 

रजः मत्त्वं तम एतानि वृत्तत्रयं बीजाढ्य क्रमाद्धावयेच्च ॥ ४॥ 

आरान्याशस्प्यथात्मानमन्तरात्मान वा परमात्मानमन्तः 

ज्ञानात्मानं चाचयेत्तस्य दि मायाविद्ये ये कटा[एकल £| 

पारतत््वे ॥ 4 ॥ 

संपूनयेद्िमटादीश्च राक्तीः 

राज्याभिषिक्तश्रीरामचन्द्रपूजायन्त्रे प्रकटयित्वा तत्पीठावरणपरूजां तत्फटं 
च प्रपञ्चयितं पञ्चमोपनिषदारम्यते--भूतादिकमिति । भूतादिकं शोधयेत् 
यत्र ब्राह्मे मुत मुपुष्चुरत्थाय उन्तधावनसखानादिघवाश्रमोचिततक्म निर्वर्याथ 
यथासभवं प्रूजद्रघ्याणि संपाद्य देवगृहं गत्वा प्रदत्षिणनमस्कारान् विधाय 
देवोद्रोधनार्धं आदौ घण्टानादं कृत्वा प्रथ्वी त्वयेति मूरुद्धि अपसर्षन्त्विति 
भूतशुद्धि प्रथित्यादिपच्चभूतमोतिकानां कारणमात्रावदोषचिन्तनमेव वा भूतशुद्धि 
कृत्वा । आदिङ्ब्देन क्श्ञरङ्खपूनाऽऽदिकं गृह्यते । आसनमन्त्तस्येनयादिना 
कुरशायासनममिमन्न्य सोऽहमर्क इति मन्त्रेण देवोभयपार्वयोः दीपं संस्थाप्य 
स्वयं उत्तराभिमुखः प्मायासनमास्थाय प्राणायामादिकं कृत्वा छववामभागे कलं 
दक्षिणभागे शंखं यथोक्तविधिना अभ्यच्य जङ्कोदकेन देवात्मानौ पृजोपकरणानि 
संप्रोक्ष्य कदो किचित् निक्षिप्य तच्छेषं पररियजेत् । खपुरोभगे पाद्यादिपश्च- 
पात्राणि चासाद्य गन्धोदकेन प्ररयित्वा तत्र सात्ररणं देवं आवाहनादिभिः 
अभ्यच्यं । द्रारपूजां छृत्वेन्यादिना--अधरभागाय नमः । उध्वेभागाय नमः | 

पारश्रय नमः । दक्षिणपार््वाय नमः । पश्चिमपार््वाय नमः । उत्तरपार्श्राय नमः| 
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परीठमध्यगतक्रमखाय नमः ॥ ‹ ॥ पीठ्दक्षिणमागे देरिकाय नमः| आदिकूर्माय 

नमः । दाषाय नमः । पृथिव्य नमः| कमटाय नमः ॥ २ ॥ चि्रशं दुर्गा 
इयादिना-ग गग्रपतये नमः| दुं दुगाव नमः| क्षं कषत्रपारकाय नमः| 
सं सरखत्य नमः । मूट्प्रकत्ये नमः । क्षारसमुद्राय नमः । रत्रीपाथ नमः । 
रतरसिहासनाय नमः । धेतच्छ्राय नमः | रत्तमण्टपाय नमः । कल्पकवृक्षाय 
नमः । धर्मादिकाश्रेयादिना--घर्माय नमः । ज्ञानाय नमः | वैराग्याय नमः । 
एेष्धर्याय नमः | अधर्माय नमः । अज्ञानाय नमः | अवगम्याय नमः | अनिश्र्याय 

नमः ॥ ३ ॥ अकाय नमः | सोमाय नमः । जग्मये नमः । रजस्सत्त्वमिनयादिना-- 
ग्जस्र नमः| सत्वाय नमः | तमसे नमः ॥ ४ ॥ आत्मन नमः । अन्तगन्मनं 

नमः | परमात्मने नमः । ज्ञानात्मने नमः । मायाविद्या इन्यादिना--मायातत्वाय 

नमः । विद्यातच्वाय नमः | एकख[कटा ! | तत्वाय नमः | परशिवतत््वाय नमः । 

मायायै नमः । विद्यायि नमः । अनन्ताय नमः | पद्माय नमः| ज्ञानात्मने 
नमः ॥ ५ ॥ विमखादीश्च शक्ती; इलयादिना--विमकयि नमः । उत्कर्षण्ये नमः । 
ज्ञानायै नमः । त्रिय नमः | योगय नमः | प्रह्ये नमः । सयाय नमः | 
ईरानयि नमः । मध्ये अनुग्रहाय नमः । ॐ नमो भगवत विष्णव वासुदेवाय 
स्वत्मसंयोगयोगपीठाय नमः इति पीठाचनं कुयात् ॥ 

भगवद्धयानपुर्स्सरमावसर्णपूजा 

अभ्यच॑येदवमावाहयेच । 

अङ्कव्यूहानिटजावरश्च पून्य पुष्टयादिकर्टोकपाचत्दन्रः ॥ £ ॥ 

वसिष्ठयर्मनिमिर्नील्सुख्येराराधयेद्राघवं चन्दनाः । 

मृख्योपहरर्विविधैश्च पूज्येस्तम्मे जपादींशच मम्यकृ प्रकल्प्य | ७॥ 

अथ भगवद्भयानपुरस्तरं आवरणप्रूना कुयादियाह-- देवमिति । 

देवमावाहयेच्च इयत्र षट्कोणमध्ये सिहासनस्थाय द्विभुजाय पाश्चद्यस्थित- 



३२८ रामतापिन्युपरनिषत् 

धनुवागाय दक्ञिगकरथरतज्ञानसुद्राय हनूपदादिव्याख्याननिरताय खवामाङ्ालङ्का- 
सीताय राज्यामिषिक्तश्रीरामचन्द्राय नमः, धटकौणमध्ये सीतामरतरात्रघ्र- 
हनूमत्सुप्रीवविभीषणङ्क्षमणाद्रताय श्रीरामाय नमः इति प्रूजयेत् । षट्कोणेषु 
सं हृदयाय नमः द्रया रः अघ्लाय फट् इयन्ताङ्गाययलिताय श्रीरामाय नमः 

इति प्रूनयेत् | प्रथमाथ्दकर यूरेदु अधियादिक्रमेग आत्मान्तरात्मपरमान्मङ्ञानात्ममिः 
ूवरादिक्रमेग निषृतिप्रतिष्ठाभिवाश्रीभिश्वाव्रताप श्रीगमाय नमः | प्रथमाष्टदच्छग्र- 
प्व्नेयादिकरमेण वासुदेवसंकपणप्रयुम्नानिरुद्रः पूरवादिक्रमेण श्रीकीतिपष्टिरति- 
भिश्वाव्रताय श्रीपमाथ नमः| डितीयाटदकनूढप्रु पूर्वादिक्रमेण वायुसूनुपुप्रीव- 
मरतविमीषगर्क््मगाङ्गदरात्र्रनाम्ववद्िः आत्रतताप श्रीरामाय नमः | 

्वितीयाष्टद्त्रषु परवादिक्रमेण प्रृटिजयन्तविजयघुरा्रष्रवधेनारोकधमपाटस्- 
मनत्त्रराव्रताय श्रीरामाय नमः | धृष्टयाद्छिसियादिराव्देन वसिष्ठनीटायावरणानि 
गृद्यन्ते । तययथा--मू्े तावदिन्द्रवज्राघयावरणानन्तरं वसिष्टनीटाद्ावरणयोः 
उक्तत्वेऽपि तदपेक्षया अ्क्रमल्य वटीयस्त्वात् रामरहस्येऽपि अरथक्रमानसरणोव 
परपितत्वात् अत्रापि तयैव युज्यत इति ॥ ६ ॥ द्रादरादकेषु पूर्वादिक्रेण 
वसिष्ठाय नमः | वामदेवाय नमः । इलाद्विवसिष्टवामदेवजावाटिगौतममश््राज- 
विश्वामित्रवाल्मीक्रिनारदसनकसनन्दनसनत्कुभारेः आब्रेताय श्रीरामाय नमः | 
परोडदादरेपुं नीढनच्छप्ुपे गमन्दरिविदरारमगन्यमादनगवाक्षकिरीटकरुण्डटश्र- 
वत्सकोस्तुभराद्ुचक्रगदापदमराह्रताय श्रीरामाय नमः | द्रारि्ादटेगु ध्रुवाय नमः 
यादि व्रुव्रसोमापराह्ययानिकानलत्यूपप्रमान्तगछवमुभिः वीरमद्ररमुमि्गशाजेक 
पदाहिवुधन्यपिनाकिभुवनेराकपाख्दिक्पतिस्वाणृमगीः ण्कादराखधः- प्रातिस्वि- 
काचनायां अजावकपद नमः; अहये बुधन्याय नम इति । वरणसू्वेदाङ़्ग- 
भान्विन्द्रकविगभस्तिमयहिरण्यरतादिवाकरमित्रविष्णुभिः वात्र चात्रतताय श्रीरामाय 
नमः । भूपुरन्तः इन्दराभनियमनिक्ऋतिवसरुणवायुकुवेरदानिः अष्टदिकपाख्कैः 
ऊ्वाधघाभागे वरात्रनन्ताभ्या चाद्रताय श्रीरामाय नमः । सूपुराद्रहिः वज्रशक्ति- 
दण्डखदड्धपाशाङ्कुदागदाद्यूलपन्नचक्रेर रताय श्रीरामाय नमः । एवं साङ्गावरणं 
देवं॑व्यण्िसमषटिमेदेन पाडशोपचारेरम्यच्य तत्सन्निधौ प्दूसहश्सङ्कवया 
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रामतारकमन्त्र जपित्वा गायत्रीमाखखश््मणादिमन्तांश्च जपित्वा जपादिरक 
भगवति समप्य तता दवं हय उद्वाम्य तनिवदितानन बाह्मणभुक्तावरिष्टं स्वयमनि 
मुक्त्वा शिष्टकाटं मगवनामस्पृतितः काटं नयेत् ॥ ७ ॥ 

भगवत्प्रसादद्वारा मोक्षप्राप्तिः 

एव भूतं जगदाधार भूते रामं वन्द् सच्चिदानन्दरूपम् । 

गदाऽरिशङ्खाञजधरं मवारि म यो घ्यायन्माक्षमाम्राति सर्वः ॥ ८॥ 
विश्वव्यापी राघवा यसदानीमन्तदेध शङ्खचक्र गदाञ्न । 

भृत्वा रमामहिनः मानश्च मपत्तनः मागः मवलाकी | ९. ॥ 

तद्धक्ता ये टञ्धकामांश्च भुक्त्वा तथा पदं परमं यान्तित च। 

टमा ऋचः मर्वकामाभद्राश्च य त पठन्यमटा यान्ति मोक्षम् ॥१०॥ 

ण्वं कन श्चटिति मगवत्प्रसादा भवतति, ततः चित्तद्ुद्धिः; तता 

निर्रिरोषन्रह्मज्ञानं, तत्समकाटं कतक्रत्यो भवनीयाह -- एवमिति । स्वापासक- 

दृयपेक्षया एवंभूतं यन्तष्पेग मृतिह्पग सवारापाधाररूपेण च सिद्धत्वात् 

जगदाधारभूतं वस्तुतः स्वेन च्पेग राजत महीयत इति गम वन्द् 

सचि डानन्दरूपं गदा ऽगिराद्भाजधरं भवारि वा गमं यो ध्यायेत साऽयं 

तत्परवादखब्धज्ञानद्राय मोन्ननाप्रोति ॥ ८ ॥ स्वापासक्रमाक्षदकाया तदु पास्या 

गापः केन खूपेग अवरििष्यत इयत आह-- विधति । खप्रसादतः स्वापासक 

स्वाज्ञाननिव्रत्तिसमकाट्मेव गमचन्द्रौ भगवान् स्वकग्कलि्तिशङ्खचक्र गदाऽग्ज 

च उपसंह्य सानुजः सपत्तनोऽयं निविङषमारवे शृत्वा अन्तदेध तता 

=याप्यविश्वसत्व विश्वव्यापी मवति तदभाव तन्माश्चरूपण अवद्रोप्यत 

ञ्यः ॥ ९ ॥ एकस्य मोक्ता भगवदभाव तद्भक्तानां का गतिरिलयाराङ्ब 

स्वदृष्ट्या मगवानस्तीत्युपास्य तलरसाद्रतः कृतकरयाः भवन्तीयाह-- तद्भक्ता 

इति । सवाथसाधकमन्त्रपागयणफटमाह--इमा इति ॥ १० ॥ 

इति पच्चमोपनिषत् 
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उत्तरतापिनी 

प्रथमः खण्डः 

भवियुक्तोपासनम् 

उृहप्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यम्--यदनु कुरुकत देवानां देवयजनं 
सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम् ॥ १ ॥ 

अविमुक्तं वै कुरुक्षेत्रं दवानां देवयजनं स्वेषां भूतानां 
्रस्द्नम् । तस्मायत्र कचन गच्छति तदेव मन्येतेतीदं बे कुरुत 
देवानां व्यजनं मेषां भूतानां वरह्ममदनम् । अत्र हि जन्तोः 
प्राणिषूत्कममणेषु रुदतारकं तरह व्याचष्टे येनामावग्रती भूत्वा मोक्षी 
भवति । तसादविमुक्तमव निषेवेत । अविमृक्तं न विमुञ्चेत् ॥ २ 
एवमेवेतयान्ञवल्क्य ॥ ३ ॥ 

सवताननानन्यपात्तकाना निविरोषव्र्मावगतये उत्तरतापिन्युपनिषदा- प्म्यतं । ब्रहस्पतिभय्द्राजात्रियाज्ञवल्कयप्श्चप्रतिवचनर्पेयमाख्यायिका निविरोष- 
नलनद्यस्तुसथा । तत्राविमुक्तयाधात्म्यबुमृत्सया याज्ञवल्क्यं प्रति बहस्पति- 
राक्ता चैदस्पतिरति ॥ { ॥ त्ह्ममान्नजञानोत्पत्तेः प्राक् अविमुक्त 
रमनवनिलसिततारकलक््यमव निषेवेत सदा अनुसन्धानं कुर्यामिति । ञिष् 
जावाल पनषटतप्रथमखण्डत्याख्यानेनत्र व्याख्यातं स्यात् \ ॥ 

उति प्रथमः खण्डः 

„ ` त्रं याख्यान तारसारोपनिषदः प्रथमसण्डञ्याख्याने अस्मिन्नेव संपुटे ७९ पुटे दृर्यताम् . 
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द्वितीयः खण्डः 

रामषडक्षरस्य तारकत्वम् 

अथ हैनं मरदरानः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं क्रि तारकं रि 
तारयतीति ॥ १ ॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः--तारकं दीर्घानरं॑बिनदुप् 
दीर्घानलं पनर्माय नमश्चन्द्राय नमो भद्राय नम इत्येनद्रदयात्मकराः 
सच्चिदानन्दाख्या इत्युपामितम्यम् ॥ २ ॥ 

अकारः प्रथमाक्षरो भवति । उकारो द्वितीयाश्रो भवति | 
मकारस्तृतीयाक्षरो भवति । अर्ध॑मात्रशचतरथाक्षरो मवति । चिन्दुः 
पञ्चमाक्षरो भवति । नादः षष्ठा्गो भवनि । तारकत्वात्तारको 
भवति । तदेव तारके बह्म त्वं विद्धि । तदवापामिनन्यमिति ज्ञेयम् | 
गभजन्मजरामरणमंमारमहद्धयात् सेतारयतीनि । नसादुच्थते 
षडक्षरं तारकमिति ॥ ३ ॥ 

प्रथमखण्डे रुद्रस्तारकं व्रह्म व्याचष्ठे, अविमुक्तमेव प्रनयश्चमात्मानमेव 

निषेवेत; तत् वऋह्ममघ्रक्ञानं न मुञचेदिति याज्ञवल्क्योरक्ति बृहस्पतिना साकं 

भग्द्राजोऽपि निशम्य अविमक्तराव्डवाच्यतारकेयत्तापरिज्ञानाय द्राजा याज्ञवल्क्यं 

प्रच्छतीयाह- अथेति । किमिति? किं तारकं किं तारयतीति ॥ १ ॥ 

भरद्राजप्रश्नोत्तं याज्ञवल्क्यः एवमाह -- तारकमिति । आदो विन्दुपूवकं दीर्घानं 
गामिति ततो दीघां रेति पुनमयि नम इति स्वं मिच्ठित्वा रां रामाय नमः 
इति रामषडक्षर उद्भूतो मवति | रां रामेति त्र्यक्षरेण सह चन्द्राय नमः 
इलयादिपल्ाक्षरयोजनात् रां रामचन्द्राय नमः गं रामभद्राय नमः इय्टक्षरो 
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भवति । इत्येतन् एते त्रह्मात्मकाः सचिदानन्डाख्याः इत्युपासितव्यम् ॥ २ ॥ 

प्रणवप्य तारकरत्वप्रसिद्धेः षडक्षरस्य तारकत्वं कथं { इयत आह-अकार इति 

यस्मादेवं तस्मात् ॥ ३॥ 

तारजपफटम् 

य॒ एतत्तारफं व्रह्म ब्राह्मणो नित्यमधीते म पाप्मानं तरति 

सम॒ मृत्युं तरति प॒ त्रहमहत्यां तरति म भ्रूणहत्यां तरति स वीरहत्या 

तरति घ महत्यां तरति स स्मारं तरति स स्वं तरति सोऽविमुक्त 

माश्रितो भवति म महान् यवति मोऽग्रतत्वं च गच्छति ॥ ४ ॥ 

तारकजपफलपाह --य इति | तारकाथनानान् सुख्यामृनत्वमेतीयधः ॥४॥ 

रामस्य प्रणवार्थत्वम् 

अत्रैते छोकरा भवन्ति-- 

अकराराक्षरसंमूतः मोमितिरविशमावनः । 
उक्राराक्षरसंमूतः शात्र्स्तेनसात्मकः ॥ 3 ॥ 

प्रान्ात्मक्रप्त॒ भरतो मकराराक्षरसमवः | 

अधंपात्रान्मको रामो ब्रह्मानन्डेकविग्रहः ॥ £ ॥ 

श्रीरामसां निथ्यवद्राजगदाधारकासिणी | 

उत्पत्तिम्थितिमंहारकारिणी मवदेहिनाम् ॥ ७ ॥ 

पा मीता भवति जेया मूटप्रकृतिसंत्निका | 

प्रणवत्वात् प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ इति ॥ ८ ॥ 
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(मतारकस्प प्रणवत्तं श्रीरामस्य व्रणवाथत्वं कुतः ? इयत्र अस्मिनर्धं एते अचः मन्ताः भवन्तायाह --अच्रते शोका मवन्तीति। सोमित्रयादः अकारायभ- 
गात्राजन्तकरुनाऽजयपाप्वादाधिकगणतया विश्वषिगडोत्रादि् ({)नुर्याविकल्प- 
रूपत्वात् श्रमस्य प्रणवाथत्वमुपपयत ॥ ५-६ ॥ तस्य प्रणवाभ्रत्वमस्तु, 
प्रणवस्वरूपं किं ! इयत बआह--श्रीरामेति । ग्वाधिषरेयचिन्सामान्यरूपाया 
सतायाः व्वाधिष्ठानसत्तासामान्यश्रीरामाविनामाविमख्प्रकतित्वेन प्रकतत्वरात् 
सातायाः प्रणवत्वं सिद्धमियथः ॥ ७-८ ॥ 

प्रणवतदथयाथात्म्यम् 

ओमित्येतदक्षरमिदं मर्वं॒॑तम्योपव्याग्न्यानं भूनं भ्यं 
मविभ्यदिति मवर्मक्रार एव । यनचचान्यत्तिकाटातीतं नदर्प्योक्राः 
एव । स्व हयतद्रद्य । अयमात्मा व्रह्म । सोऽयमात्मा चतुप्पान् ॥ ९ 

जागरितस्थानो बहिः्प्र्ः मतताङ्ग एकोनर्िरातिभृखः मूल 
मृग्वेश्वानरः प्रथमः पादः ॥ १० ॥ 

सवपरस्थानोऽन्तःपरजः म्ताङ्ग एकानर्विंशातिमृखः प्रविविक्तभुक् 
तैजसो द्वितीयः पादः ॥ ११ ॥ 

यत्र सुप्तो न कंचन क्रामं कामयते न कंचन खघ्नं पटयति 
तत् सुषुप्तम् । पुषृ्तम्थान एकीभूतः प्रजानघन एवानन्दमयो 
द्यानन्दमुकर चेतोमुखः प्राज्ञम्तृतीयः पादः ॥ १२ ॥ 

एष सर्वेश्वर एष संज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य 

प्रभवाप्ययो हि भूतानाम् ॥ १३ ॥ 
नान्नःप्रज्ञ न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञं नाप्रज्ञं न 

प्रलानघनमद्हयमन्यव्हायमग्राह्यमलश्षणमचिन्त्यमन्यपदेदयमकात्म- 
12 
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परत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं रिवमद्तं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा 

स विज्ञेयः | १४ ॥ 

को वा प्रणवः, को वा प्रणवार्थः, इल्याकाङ्क्षाया अभिधानप्रणवामिघेय- 
तदर्थेकत्वावगतये प्रणवतदर्थयाथात्म्यं प्रकट्यति-- ओमिति । स आत्मा स 
विज्ञेयः इत्येतत् सर्वं माण्डूक्योपनिषद्वाख्यानेनैव पदरो व्याख्यातं स्यात् 
इति मन्तव्यम् ॥ €९-१४ ॥ 

प्रतयश््रह्मणोरेकीकरणम् 

सदोज्ज्वरोऽविदयातत्कार्यहीनः खात्मबन्धहरः सर्वदा द्वतरहित 

आनन्दरूपः सर्वाधिष्ठानपन्मात्रो निरस्ताविद्यातमोमोहोऽहमेवेति 

संभाव्योऽहम् ॥ १९ ॥ 

ओ तत् स्यत् परं जह्य रामचन्द्रश्चिदात्मकः । 
सोऽहमोन्तद्राममद्रपरंन्योती रसोऽहमोम् ॥ १६ ॥ 
इत्यात्मानमादाय मनसा ब्रहमणेकीढर्यात् ॥ १७ ॥ 

किमिययं विज्ञेयः इ्याकाड्क्षाया अपरोक्षतया ज्ञातव्यः इ्याह-- 
सदेति | प्रयग्रपेण सदोज्वरूतीति सदोज्ज्वछः ! खाविदयातत्का्थस्वात्मवन्धवतः 
सदोज्वरत्वं कुत इत्यत आह--अवियेति । वस्तुदृष्टया या अविद्यमाना सा 
अविद्या; तत्कायं अनन्तकोरिबरह्माण्डजातं, तत्कटनाविरछः तद्ीनः, आविकं 
स्वात्मवन्धं हरतीति तथोक्तः, तस्य सदोल्वटत्परयक्त्वं उपपदयते । द्रैतदुःखे 
सति कथं चन्धग्रासप्रयक्त्वमियत्र सवदा द्वैतरहित आनन्दरूपः इति | 
असत्प्रपञ्चे सति कथमानन्दरूपता इयत्र तदपवादाधिष्ठानस्य नियानन्दत्वेन 
सन्मात्रता स्यादियाह--सर्वाधिष्ठानसन्मात्र इति । सन्मात्रस्य इतरव्यवच्छेदक- 
तया स्वाविद्यातमेम्रसतत्वात् इलयत्र सन्मात्रस्य निष्प्रतियोगिकत्वेन इतरव्य- 
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वच्छेदासंभवात् निरस्ताविद्यातमोमोहोऽहमेवेति संभान्योऽहम् ॥ १५ ॥ 
ओं तत्सदयत्परश्रह्मतया राजमानो महीयमानः स्वभक्तपटराहकादनकत मवामि 
चिदात्मकः चिन्मात्रः सोऽहमियधः । यदोङ्कातथविश्वषिराडोत्रादिमावमापनं 
यत् स्वगतहे यांरापायसिद्रं॑तद्रामभद्रपरज्योतीरसोऽहम् ॥ १६ ॥ एवं 
प्रयञ्चमात्मानमादाय मनसा परत्रह्मणा एकीकुयात् प्रयगमिनं बह्मास्मीति 

भावयेदिय्थः ॥ १७ ॥ 

रामज्ञानान्मुक्तिः 

सदा रामोऽहमस्मीति तत्वतः प्रवदन्ति ये । 

नते संप्ारिणो नूनं राम एव न सदरायः ॥ १८ ॥ 

इत्युपनिषत् । य एवं वेद स मुक्तो भवतीति याज्ञवल्क्यः ॥१९॥ 

सदा रामोऽहमस्मीति मन्त्रो रामर्हस्यापनिषदि व्याख्यातः । 
रामज्ञानसमकाटं रामो भवति ॥ १८ ॥ इत्युपनिषत्--त्रह्ममात्रप्यवसानं यो 
वेद् स मुक्तो भवतीदय्थः ॥ १९. ॥ 

इति द्वितीयः खण्डः 

तृतीयः खण्डः 

बह्यान्तराविमुक्तयाथात्म्यम् 

अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य--य एषोऽनन्तोऽ 

ज्यक्तपरिपूर्णानन्देकचिदात्मा तं कथमहं विजानीयामिति ॥ १ ॥ 
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न न = ५ ५, 
प॒ होवाच याज्ञवल्क्यः--पोऽविमृक्त उपास्या य एषोऽ- 

नन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति \ २ ॥ 

सोऽविमुक्तः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति ॥ ६ ॥ 

वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति ॥ ४ ॥ 
कावे व्रणा काच नासीति ॥ ९ ॥ 
जन्मान्तरक्रृतान् सर्वान् दोषान् वारयतीति तन वरणा भवतीति । 

स्वानिन्दियकृतान् पापान् नारायतीति तेन नाप्ी मवतीति ॥ £ ॥ 
कतमं चास्य स्थानं मवतीति ॥ ७ ॥ 

रवोघ्राणस्य च यः मन्धिः सएष दयर्छोकप्य परस्य च 
सन्धिभवतीति । एतद्र सन्धि सन्ध्यां बह्यत्रिद उपासत इति । 
मोऽिभुक्त उपास्य इति । साऽविुक्त ज्ञानमाचष्टे यो वा एतदेवं 
वद ॥ ८ ॥ 

बायान्तसाविसुक्तयाथात्म्यमतगन्तुं याज्ञवल्क्यमत्रिः प्रच्छतीयाह-- 
अथति । एतदपि जावारोपनिषटि व्याख्यातम् ॥ १-८ ॥ 

[तच व्याख्यानं स्लटिति प्रयायना्थं अत्र उदाहियते-अथ ह 
हृहस्पति|भार्ाजप्रन्ननिगयानन्तं किट एनं याज्ञवल्क्यं ब्रह्मपुत्रः अच्रिः 
प्रच्छ । किमिति ! यः तारकत्रह्त्युक्तः एषोऽनन्तः परिच्छेदत्रयविगचछोऽन्यक्त 
आत्मा तं उक्तरक्षणमात्मानं कथमहं विजानीयां अवगच्छेयं इति ॥ १ ॥ 
अत्रिप्रश्नोत्तरं स होवाच याज्ञवल्क्यः ब्रहस्पति प्रति | तारकत्वेन य उक्तः 
सोऽविमुक्तः प्रयगमेदेन उपास्यः । तत्र हेतुः-- भवता प्रष्टा य एषोऽनन्तोऽ- 
व्यक्तं आत्मा--व्याख्यातं सोऽविमुक्ते सापाधिकेश्वरे प्रतिष्ठित इति | तस्य 
निराद्रृतत्यात् तस्मिन् अव्यक्ताऽनन्तात्मा उपटभ्यते ॥ २ ॥ तदुपटव्धिस्थानं 
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परच्छति-- सोऽवियुक्तः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति ॥ ३ ॥ सोऽयमीश्वाः कुत्र 
सनितः इति पष्टः उत्तरमाह--वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति | 
वरणानास्योमध्ये प्रतिष्ठित श्य्थः | वरणानार्तीप्रदरो श्रुतिव्याकण्ष्यितीति न 
व्याख्यातम् ॥ 8 ॥ वरणानासीस्वरूपं पृच्छति--का वै वरणा का च 
नासीति ॥ 5, ॥ तत्र वरणाशब्दाथमाह--सानिति । सर्वान् ज्ञानकरमेन्द्रिय- 
कृतान् दोषान् वारयति निवास्य्तीति तेन वरणा भवतीति । सर्वानिन्दरिय- 
कृतान् पापान् पापानि नारयतीति तन नासी नाजी मवति | सकारः 
कारार्थः ॥ & ॥ वरणाया नास्याश्च मध्ये प्रतिष्टित इत्युक्या नासा शरूसन्धिः 
प्रतीयते, तथाऽपि तत्प्रदशं प्रच्छति-- कतम चास्य स्थानं भवतीति | अस्य 
अविमुक्तस्येयथः । सवंत्रतिरब्दः प्रश्नपरिसमात्य्ः ॥ ७ ॥ भ्रुवोः बाणस्य 
च यः प्रसिद्धः सन्धिः स एष प्रसिद्धः उह्मकपाटस्थानीयद्यटोकस्य 
चुबुकावसानस्थानीयस्य च परस्य च भूटाकत्यापि सन्धिः भवति लोकद्य- 
समुचय: चकारः । एतद्ध एतमेव सन्धीयतेऽस्मिनविमुक्तमिति सन्धिः स्वात्मा 
तं सन्धि स्वात्मानं सन्ध्यां भत्राणसन्धो न्ह्मविद् उपासते तत्रयज्योतििङ्ग- 
ध्यानपरा भवन्ति । सोऽविमुक्त उपास्यः इति व्याख्यातम् । तज्क्ञानफलमाह-- 
यो वा इति । यो वे विद्वानविमुक्तयाथात््यं वेद् तद्रतहयांरामपरोह्य निर्विरोषात्मानं 
जानाति स विद्वान् सोऽविमुक्त तत्साक्षात्कारहेतुज्ञानमाचष्टे स्वयमीश्वरभावमेय 
स्वभक्तपटख्चरमदश्रायां तारकङ्ञानापदरं करोति स्वयं निर्विरोषनह्मव 
भवतीयथः ॥ ८ ॥| 

मुमूषूणां शिवक्रृतरामतारकोपदन्चः 

अथ त प्रत्युवाच- 

श्रीरामस्य मनु कारयां जजाप वृषमध्वजः | 

मन्वन्तरसहच्ेप्तु जपहोमार्चनादिभिः ॥ ९ ॥ 

ततः प्रसन्ना भगवान् श्रीरामः प्राह हेकरम् । 
वृणीष्व यदमी तदास्यामि परमेश्वर ॥ इति ॥ १० ॥ 
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अथ सच्िदानन्दात्मान श्रीराममीश्वरः पप्रच्छ- 

मणिकर्ण्या मम क्षेत्रे गङ्गायां वा ते पुनः । 

भ्रियते देहि तजन्तोक्ति नातो वरान्तरम् ॥ इति ॥ ११ ॥ 

अथ स होवाच श्रीरामः-- 

कषेत्रेऽस्मिस्तव देवे यत्र कुजापि वा सताः | 

करमिकीरादयोऽप्याश्चु सक्ताः सन्तु न चान्यथा ॥ १२ ॥ 

अविमुक्त तव क्षेत्रे सर्वेषां म॒क्तिसिद्धय । 

अह सनिहितस्तत्र पाषाणप्रतिमाऽऽदिषु ।॥ १३ ॥ 

क्षेत्रेऽस्मिन् योऽचेयेद्धक्त्या मन्त्रेणानेन मां रिव | 

ब्ह्महत्याऽऽदिपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ १४ ॥ 

त्वत्तो वा बरह्मणो वाऽपि ये लभन्ते षडक्षरम् । 

जीवन्तो मन्वसिद्धाः स्युसक्ता मां प्रञ्ुवन्तिते ॥ १९ ॥ 

ममूर्षोदिक्िणे कर्णे यस्य कस्यापि वा खयम् । 
उपदेष्ष्यसि मन्मन्त्रं म मुक्तो भविता रिव ॥ १६ ॥ 

इति शओ्रीरामचन्द्ेणोक्तम् ॥ 

उत्तमाधिकारिणां--“ ज्योतिटिङ्गं॒शरुवोमध्ये नित्यं ध्यायेत् सदा 
यतिः 22 इति श्रुतिसिद्धज्यातिटिङ्गं प्रयग्धातुं अविमुक्तरा्दवाच्यतया प्रतिपाद्य 
मध्यमाधिकाग्णिां कारीक्षेत्रमेव अविमुक्तमिति प्रकटयित्वा तत्र ये कलेवरं 

यजन्ति ते परमेश्वरोपदिष्टरामतारकज्ञानतः कृतकृल्या भवन्तीत्येतदर्थ अन्न प्रति 
याज्ञवल्क्य आह-अथेति ॥ ९-१० ॥ पप्रच्छ किमिति ! मणिकरण्यामिति | 
¢^ श्रीरामस्य मनु कार्या `” मिलादि यदुक्तं तत् सर्व कारीषडक्षरस्तुयर्ध, अन्यथा 
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परमेश्वरस्य निराव्तक्रियाज्ञानेच्छाराक्तिमत्वेन अवाप्तसमस्तकामत्वात् खाङ्खदृष्टया 
दिवरामयोः भेदेऽपि तदृ्ैकत्वात् स्वांदाजमक्तपटलशवाज्ञानमोचनस्य छद्काना- 
यत्तत्वात् खज्ञानप्रदानस्य स्वायत्तत्वादियधः ॥ १ १-१६ ॥ 

इति त्रतीयः खण्डः 

चतुथः खण्डः 

रामसाक्षात्कारषरदाः मन्ताः 

अथ हेनं मरद्वानो याज्ञवल्क्यमुवाच--अथ कैर्मन्त्रैः स्तुतः 

श्रीरामचन्द्रः प्रीतो भवति खात्मानं दरयति तान्नो बरूहि भगवन्निति ॥ 
म॒होवाच याज्ञवल्क्यः-- पूर्वं सत्यलोके श्रीरामचन्द्रेणेवं 

शिक्षितो ब्रह्मा पुनरेतया गाथया नमस्करोति-- 

विश्वरूपधरं विष्ण नारायणमनामयम् । 

पूर्णानन्देकविज्नानं परंव्रह्मस्वरूपिणम् ॥ 

मनसा पसरन् ब्रह्मा तुष्टाव परमेश्वरम् ॥ 

ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः म भगवान्द्रेतपरमानन्दं आत्मा 

यत् परं ब्रह्म भूरमुवः सुवस्तस्मे वै नमो नमः ॥ १ ॥ [जात्यौ यथा 

प्रथममन्त्रोक्तावा्यन्तो तथा सर्वमन्त्रेषु] . . . यश्चाखण्डेकर- 

पात्मा...}) २॥ . , , यच्च ब्रह्मानन्दाम्रतम् ...॥२॥ 
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. यत्तारकं ऋय . . . ॥ ४॥... यो व्रह्मा विष्णुमहेश्वरो 

यः स्ैदेवात्मा ...॥4॥... ये स्व वेदाः साङ्गाः सराखाः 

तेतिहाप्पुराणाः . . . ॥ & ॥ . . . यो जीवान्तरात्मा .. .॥ ७ ॥ 

„ यः सवैभूतान्तरात्मा ... ॥ ८ ॥ . . . ये देत्रासुरमरुष्यादि- 

१) 

मावा; ... ॥ ९ ॥ ... ये मत््यद्ूरमायवताराः ...॥ १०॥ 

. योऽन्तःकरणचतुषटयात्मा . . .॥ ११ ॥ ... यश्च 

प्राणः ... ॥ १२ ॥ .. . यश्च चमः... ॥ १३॥ 

, यश्चान्तकः ...॥ १४॥ ... यश्च मृत्यु । १९ ॥ 

. यच्वामृतम् . . . ॥ १६३ ॥ .. . यानं च पच्च महा- 

भूतानि ... ॥ १७ ॥ ... यः स्थावरजङ्गमात्मा ... ॥ १८ ॥ 

ये पत्चाय्मयः ... ॥ १९ ॥ . . . याः सप्त महाब्या- 

हृतयः . ..॥२०॥...-याकिद्रा...॥२१॥...या 

प्रस्वती ... ॥ २२॥... यालक्ष्मीः...॥२६॥...या 

गोरी... ॥ २४॥...या जानकी ॥ २५ ॥. . . यच्च 

त्रेरोक्यम् ... ॥ २६॥...-यःसुयः...॥२७॥...य 

सोमः... ॥२८॥... यानि च नक्षत्राणि... ॥ २९ ॥ 

,. ये चनव ग्रहाः... ॥ ३० ॥ ..-ये चाष्ट छोकपाडाः ... ॥ ६१ ॥ 

.. ये चष्टौ वसवः ... ॥ ३२॥ ... ये चैकाद्दा रद्राः ...॥ २३ ॥ 
. ये च द्वादशादियाः . . . ॥ ३४ ॥ . . . यच्च भूतं भव्यं 

मविष्यत् . . . ॥३५॥ . . . यद्रह्याण्डस्य वहिर्व्याप्तम् . . .॥३६॥ 
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यो हिरण्यगर्भः ... ॥ ३७।...-या प्रकृतिः 

॥ ३८ ॥ ... यश्चोक्रारः ... ॥ ३९. ॥ 

याश्चतखरोऽ्मात्राः . . . ॥ ४०1. . . यः परमपुरुषः . . . 

| ४; |. . . यश्च महर... ॥४२॥ .- - यश्च महा- 

दवः. . .॥४६॥... य ॐ नमा भगवन वासुदवाय . . - 

।॥ ९४ ॥.. .यो महाविष्णुः... ॥ ४५ ॥ . . -यः पफ 

मात्मा. ..॥४६॥.. . यो विज्ञानात्मा. . - ॥ ५७ ॥ 

ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः म॒ मगतानद्रैतपरमानन्द 

आत्मा य; सच्चिदानन्दद्ैकचिदाल्मा मूर्ुवः सवस्तम्भे व्र 

नमो नमः ॥ इति ॥ 

नान व्रहमाऽवीत्- मक्तचत्वार्ानमन्त्रनित्यं दवं म्तुध्वम् । 

ततो देवः प्रीतो भवति । स्वात्मानं दह्यति । तस्माद्य एतर्मन्त्रर्निल्यं 

ठेवं स्तौति म देवं पयति मोऽगरतत्वं च गच्छतीति महोपनिषत् ॥ 

श्रागयसाक्षात्कागेपायवुमत्सया भग्द्राजा यङ्क प्रच्छतीन्ाह-- 

अश्रेति | उवाच-- किमिति ! अथेति | अत्र उतिह। ममवतारयति-- पू्रमिनि । 

नं व्रह्मा श्रीरामचन्द्रं तुषटके्यत्रश्रीरामसावातस्यप्रकटनमन्वान् प्रकानत ̀
 

ओमिति। हवा इति वृत्तानुस्मगणा्ौ निपातो । यः प्रमाधदछ्या कन 

श्रीसवरूपेण गाजमानो महयमानां मनपटनह्ादकरश्च भवति माभ्य 

डणश्च्यखरूपो भगवान तद ग॒ग्रासाद्रैतपरमानन्दात्मनतया अवरिषप्यते 

यद्याथात्म्यं परं ब्रह्मेति विरव्याते यस्तु पुन मवाज्गदृष्टवा भूमुवःसुवरिनि 

}क्यवपुर्विरट् भवति तस्म सविनोषनिर्विजेषात्मने नमा नमः | कञाच्छ 



३३८ रामतापिन्युपनिषत 

सैव्यसेवकयोः उपाधिकृतमेदासंमतैकत्वयोतकः ¡ इति तान् ब्रह्माऽत्रवीत-- 

हे देवाः यूं सतचत्वारिंशदिति । यस्मादेवं तस्मात् ॥ 

इति चतुथः खण्डः 

पञ्चपः खण्डः 

रामषडक्षरमाहात्म्यम् 

अथ हैनं भरद्वाजो याज्ञवल्क्यमुपममेत्योवाच--श्रीराम- 

मन्वराजस्य माहात्म्यमनुत्रूहीति ॥ १ ॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः-- 

खप्रकराशः परंन्योतिः खावुभूत्येक्रचिन्मयः । 

तदेव रामचन्द्रस्य मनोराद्यक्षरः स्तः ॥ २॥ 

अखण्डेकरसानन्दस्तारकनरह्मवाचकः । 

रामायेति सुविज्ञेयः सत्यानन्दचिदात्मकः ॥ ३ ॥ 

नमःपदं सुविज्ञेयं पूणानन्दैकविग्रहम् । 

सदा नमन्ति हृदये स्वे देवा मुमुक्षवः ॥ ४ ॥ इति ॥ 

य॒ एतं मन्तराजं श्रीरामचन्द्रषडक्षरं नित्यमधीते सोऽथिपूतो 

मवति घ वायुपूतो मवति म आदित्यपूतो मवति स सोमपूतो भवति 

म॒ब्रह्मपूतो भवति स विष्णुपूतो भवति स रुद्रपूतो भवति स सवद 
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भ £ ०, ति ७ ५ $ 

वैज्ञातो मवति सर सपक्रतुभिचिवान् भवति तेनतिहाप्तएुराणानां 

रुद्राणां रतसहस्राणि जप्तानि फञछानि मव्रन्ति । श्रीरामचन्द्र 

मनुसखरणन गायन्याः रातसहस्राणि जप्तानि फटानि भवन्ति । 

प्रणवानामयुतक्रारिनपता मवति । दद्ध पूर्वान् ददोत्तरान् पुनाति । म 

पङ्किपावनो भवति । स महान् मवति । सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥ ५ ॥ 

मन्त्रराजार्थं तन्माहात्म्यं तज्ज्ञानफटं च जातुमिच्छन् मरद्राजा याज्ञवल्क्यं 
पच्छतीयाह--अथेति । मुख्यां सफटं माहात्म्यमनुत्रूहि ॥ १ ॥ षडश्षगय- 

व्रीजाथमाह-- स्वप्रकाश इति ॥ २ ॥ मायेति व्यक्षराधं निगमयति- 
अखण्डेति ॥ २ ॥ नमःराब्दा्थमाच्छ्े--नमःपदमिति | विशिशथस्तु, ग 
रमायेयक्षर चतुष्टयं तत्पदरक््यवोधकं, नमः इयक्षर््रयं त्वंपदलक्च्यवाधकः 
लक्षणासापेक्षुश्चयदयगतविराषा्ा पहवसिद्ध निप्प्रतियांगकतरह्ममात्रमियथः । सर्वे 

देवरा सुमुक्षवश्च एत्रमेव सदा हृदये नमन्ति व्ह्ममात्रं खावरोषधिया 

चिन्तयन्ति ॥ ४ ॥ ष्रडश्चरजपान्तराल्िकफलमाह--य इति । स स्वेदे वेः 

ब्रह्मविदिति ज्ञातो भवति ! चराब्दात् तारकाधक्ञानतो युख्यामृतत्वं विदेहकैवल्यं 

गच्छतीति यायते ॥ ५ ॥ 

मन्वराजमादात्म्यप्रतिपादकश्ाकाः 

अव्रत शोका मवन्ति-- 
। च् ष, $ साक्तसोरिष 

गाणपत्येषु रेवषु राक्तसोरेष्वभीष्टद । 

धरेष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्त फटाधिकः ॥ £ ॥ 

गाणपत्यादिमन्तरेषु कोकिकिव्गुणापिकः । 

मन्वम्तेष्वप्यनायाप्रफल्दोऽयं षडक्षरः ॥ ७ ॥ 



२४० रामतापिन्युर्पानषतं 

षडश्नराऽयं मन्तः म्यात् सर्वाघोघनिवारणः | 

मन्वराज इति प्रोक्तः सर्वेषास॒त्तमोत्तमः ॥ ८ ॥ 

क्रतं दिन यदुरितं पक्षमापरतुवषंनम् । 

मर्वे दहति निःरोषं तूटाचटमिवानखः ॥ ९ ॥ 

ब्रह्महत्यासहस्राणि ज्ञानान्ञानक्रतानि च | 

सवर्णस्तयसरापानगुरुतल्पायुतानि च ॥ १० ॥ 

कोठिकोरिमहस्राणि उपपातकजान्यपि । 

मवाण्यपि प्रणरेयन्ति राममन्ताचुकरीर्तनात् ॥ ११ ॥ 

मृतप्रतपिशाचााः क्ूदमाण्ड्रहमराक्षसाः । 
। दुरादव प्रधावन्ति राममन्तरप्रभावतः ॥ १२ ॥ 

एलो किकमेश्वर्य स्वर्गाद्ं पारो क्रिकम् । 

केवल्यं भगव््वं च मन्त्रोऽयं साधयिष्यति ॥ १६ ॥ 

गराम्यारण्यपदघत्वं संचितं दुरितं च यत् । 

मद्यपानन यन् पापं तदप्याश्चु विनारयेत् ॥ १४ ॥ 

अभक््यभक्षणोत्पन्नं मिथ्यान्ञानममुद्खम् । 

मवं विरीयत राममन्त्रम्यास्येव कीर्तनात् ॥ !५ ॥ 

श्रोचियस्णंहरणा्यच पापमपम्थितम् | 

रलादश्चापहारण तदप्याङ्ु विनाशयेत् ॥ १६ ॥ 
व्राह्मणं क्षत्रियं वेयं शुदं हत्वा च किल्विषम् । 
चिनोति नरो मोहाद्ययत्तदपि नारायेत् ॥ १७ | 
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गत्वाऽपि मातरं माहाद्गम्याश्चैव योषितः | 

उपास्यानन मन्त्रण रामस्तदपि नाहयत् ॥ ५८ ॥ 

महापातकरपापिष्ठसङ्गत्या मचितं च यत् । 

नारायेत्तत्कथाऽऽ्टापरायनाप्तनभोजनेः ॥ १९ ॥ 

पितृमातृवधोत्पन्न बुद्धपूरवमघर च यत् । 

तदनुष्ठानमात्रण सवेमतद्विरीयत ॥ २० ॥ 

यत् प्रयागादितीर्थोक्तप्रायध्ित्तदातेरपि । 

नेवापनोद्यत पापं तदप्याश्यु विनारायत् ॥ २१ ॥ 

पुण्यक्षेत्रेषु स्वेषु ऊरकषेत्रादिषु खयम् । 

ुद्धिपूरवमघं करत्वा तदप्याश्ु विनारायत् ॥ २९ ॥ 

रच्छस्प्षपराकाचे्नानाचान्द्रायणेरपि । 

पापं च नापनोदयं यत् तदप्याश्यु विनाङय॑त् ॥ २६ ॥ 

आत्मतुल्यसुवर्णादिदाने्हुविधेरपि । 

कविचिदटप्यपरिक्षीणं तदप्याश्चु विनाशयत् ॥ २४ ॥ 

अवस्थात्रितयेष्ववं बुद्धिपूवेमप्ं च यत् । 

तन्मन््रस्मरणनेव निःरोषे प्रविरीयत ॥ २९ ॥ 

अवस्थाचितयेष्ववं मूलबन्धमघरं च यत् । 

तत्तन्मन्त्रोपदरोन सवमतत् प्रणरयति ॥ २६ ॥ 

आात्रह्मवीजदोषाश्च नियमातिक्रमाद्धवाः । 

त्रीणां च परुषाणां च मन्तेणानन नाहिताः ॥ ६७ ॥ 



३४२ रामतापिन्युप निषतं 

येषु येष्वपि देशेषु रामभद्र उपास्यते । 

दुर्भक्ादिभयं तेषु न भवततु कदाचन ॥ २८ ॥ 

दान्तः प्रतननवदनो नक्रोधो भक्तवत्सटः । 

अनेन सदो मन्तो जगत्सखपि न विद्यते ॥ २९. ॥ 

सम्यगाराधितो रामः प्रसीदत्येव सत्वरम् । 

द्दात्यायुष्यमेशचर्थमन्ते विष्णुपदं च यत् ॥ ६० ॥ 

तदेतस्चाऽभ्युक्तम्-- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः | 

यस्तन्न वेद् किमृचा करयति य इत्तद्विदुस्त इमे समाप्ते ॥ २१॥ 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूरयः | 

दिवीव चद्युराततम् ॥ ३२ ॥ 

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धत । 

विष्णोर्यत् परमं पदम् ॥ ३३ ॥ 

ॐ सत्यमित्युपनिषत् ॥ ३४ ॥ 

एवमुक्तार्थे एतं छकाः मन्त्राः मन्त्रयजमाहात्म्यप्रतिपादको भवन्तीया 

--अरेते शोका भवन्तीति । मन्त्रराजस्य सकर्देवतामन्त्रताऽपि वरिष्टयमाह् 
--गाणपत्येष्विति । तत्तद्वावानुरोधेन पुरुषाथचतुष्टयप्रापको मन्त्रराज 
इव्यथः ॥ ६-२९ ॥ रान्त इलयादिविरोषणविरिष्टा भगवान् तारकाुस्मरणेन 
आराधितः सन् प्रसौदति, तेन कि स्यादियत्र--ददातीति । मन्त्राधज्ञानपूर्वकं 
यो जपति तस्येव विष्णुपदाप्तिः ॥ ३० ॥ विष्णुपरदा्थतृष्णया अस्य मन्त्रानादरो 

भवतीति यत् तदेतदचाऽभ्युक्तम् । च . . . इययं मन्त्रः शेताश्चतरापनिषदि 
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व्याख्यातः ॥ १ ॥ तद्विष्णोः इति मन्त्रस्तु आर्णिकोपनिघदि 
व्याख्यातः ॥ ३२-३३ ॥ कि तद्विष्णुपदं ! इयत्र-- ओमिति | ओद्काराथ- 

तरयतुरीयमेव व्रह्म सत्य, स्वेतग्राससत्तासामान्यरूपत्वात् , तदेव विष्णुपदं 

म्वमात्रधियव पदयमानत्वात् । इत्युपनिषच्छब्दा गमेोत्तरतापिन्युपनिष- 

त्समाध्यथः ॥ २४ ॥ 

इति पच्चमः खण्डः 

श्रीवासुदेवेन्द्रदिष्योपनिषद्रह्ययोगिना । 
रामतापिन्युपनिषद्रयाख्यानं लिखितं च्छु । 

श्रीरामतापिनीव्याण्याम्रन्थजात चतुश्डातम् ॥ 

उति श्रीमदीशाव्टोत्तररातोपनिषच्छासरविवरणे पश्चपश्चाशत्सङ्खधापूरकं 

्रीरामतापिन्युपनिषद्रिवरणं सम्पूण॑म् ॥ 



उह हस्योपनिषत् 
भद्रे कर्णेभिः--इति शान्तिः 

प्रथमोऽध्यायः 

रामस्य व्रह्मतारकत्वम् 

सनकाद्या योगिवर्या अन्ये च ऋषयस्तथा । 

प्रह्वादाद्या विष्णुभक्ता हनूमन्तमथान्रवन् ॥ † ॥ 

वायुपुत्र महावराहो किं तत्तव व्रह्वादिनाम् । 

पुराणे'ष्वष्टादरापत स्पतिष्वष्टादराखपि ॥ > ॥ 

चतुर्वेदेषु राच्रेषु वि्याखाध्यात्मकेषु च । 

सर्वेष वि्ादनेषु विघ्सुरयेशदाक्तिषु ॥ ६ ॥ 

एतेषु मध्ये किं तत्त्वं कृथय त्वं महाब्छ ॥ ४ ॥ 

हनूमान् होवाच-- 

भो योगीन्द्राश्च ऋषयो विष्णुभक्तास्तथेव च । 

शृणुध्वं मामकीं वाचं भवजन्धविनारिनीम् ॥ «^ ॥ 

घु च कव्येषु--अ २. 
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एतेषु चेव रवेषु तत्तवं च व्रह्म तारकम् । 

राम एव परं ब्रह्य राम एव परं तपः | 

राम एव परं तत्त्वं श्रीरामो व्रह्म तारकम् ॥ ६ ॥ 

कैवल्यश्रीस्वरूपेण गजमानं महोऽन्ययम् | 
प्रतियोगिविनिमुक्त श्रीगामपडमाश्रयं ॥ 

इह खट अथवणप्रविभक्तेयं श्रीरामगहस्यापनिषन् श्रगममन्त्रयन्रसाधरन- 
प्रपचनपूर्वकं श्रीरामतक्वप्यवसना विजयत । अन्याः सक्षेपता विव्रणमागम्यते | 
सनकादिमुनिवृन्दप्रहटादादिभागवतकदम्वपवनात्मजप्रश्षप्रतिवचनरूपेयमारन्या - 
यिका विदयास्तुयर्था, जातमात्रेण विदितनच्वैः सनकप्रहूादादिभिरपि इयं 
ष्टा परमरिवावतारपवनात्मजेन प्रोक्तेति। आख्यायिकामवताग्यति-- सनकाद्या 

इति ॥ १ ॥ किमिति ? वायुपुत्रेति । वायुपत्े्ादिप्रश्चता हनूमतः सवव्रित्त्वमव- 
गम्यते ॥ २-४ ॥ तत्कतप्रश्नोत्तरं हनूमान् होवाच । किमिति ! भो इति । भव- 

वन्धविनाशिनीम्--सखाज्ञटोकस्य, भवता कृनाधत्वात् ॥९॥ सर्वेषु विद्यादानेषु 

विघ्नसूर्येशशक्तिमेदेषु एतेषु वेदगान््रपुगाणादिपू अथो व्रिचागितिषरु मत्सु अथ 

स्वातिरिक्तकर्नाऽप्रहवसिद्ध॒यद्रह्ममात्रे निप्प्रतियोगिकमविष्यते तद वायमि- 

लयाह--राम एवेति । स्वानिरिक्तकट्नाऽसंमवप्रवाघसिद्धनिष्परतियोगिकतब्रह्ममात्रतया 

राजते महीयते इति राम एव परं उत्कृष्ट ब्रह्म स्वमात्रतया सदापत्रहणात् ; राम 

एव परं उत्करष्ट तपः तन्मात्र्नानमियधेः । राम एष परं तत्त्वं चयाधातमय 

स्वयमेव: । प्रयगमिन्त्रहमरूपण श्रीरामो व्रह्म तारक भरमध्यताग्कयोग- 
टक्षितत्वात् | यद्वा--श्रीगमस्य ब्रह्मतागकलश्त्यतुयतुरगीयूपत्वात् व्रह्मतपन्तत््व- 

तारकवोध्यं गमाख्यं तहैव स्वान्नाद्िदृष्टिमाहे मन्यसति निप्प्रतियोगिक 

म्वमात्रमवरिष्यत इलययथः ॥ & ॥ 

रामम्य अङ्गानि वानुपुत्रादीनि 

वायुपुत्रेणोक्तास्ते योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्ता हनूमन्तं 

पप्रचछः--रामस्याङ्गानि नो ब्रूहीति ॥ ५ ॥ 
-+4 
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हनूमान् होवाच-- वायुपुत्र विदरेरौ वाणीं दुर्गा क्षेत्रपालकं 

र्यं चन्द नारायणं नारसिंहं वायुदेवं वाराहं तत्सवान् मन्त्रान् 

पीतां ठक्ष्मणं रशतरुभ्रं भरतं विभीषणं सुग्रीवमङ्गदं जाम्बवन्तं 

प्रणवमेतान् रामस्याङ्गानि जानीथाः । तान्यङ्गानि विना रामो 

विश्चकरो मवति ॥ ८ ॥ 

एवं वायुपुत्रात् निविरोषनत्रह्मतत्वमवगम्य मुनया हृष्टाः सन्तः खाज्ञ- 
लोकानुकम्पया निरविरोषत्रह्माघ्युपायसविरोषं बह्म तद ङ्गानि च प्रच्छन्तीयाह-- 
वायुपुत्रेणेति । पप्रच्छुः किमिति ? रामस्येति । 

परित्राणाय साधूनां विनाराय च दुष्कृताम् । 
घममसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 

इति खप्रतिज्ञापाटनाय करमक्ञानयोगलक्षणनिष्टाद्रयपरिपाख्कनारायणरूपेण राजते 
महीयते इति रामो दादारथिः स्वेतरदुखमसूटतमाषणतया यः पुरा आसामास 
तस्य कानि अङ्कानि तद्रोचरमन्त्ाश्च के तत् सर्वै नो बरूहि इति ॥ ७ ॥ तेः 
पृष्टो हनूमान् होवाच । तानि कानि इयत्र तदाह-वायुपुत्रमिति 

वायुपुत्रादिजाम्ववदन्ताइगदेवतामन्तान् त्रेधा अष्टधा प्रोडदाधा वा आदीं 
जघ्वा ततो राममन्त्रजपः कायेः । एवं कृते भगवान् रामः प्रसनो 
मवतीयथः ॥ ८ ॥ 

ग्रहस्थानां रामाङ्गप्रणवाधिकारः 

पुनवायुपुत्रेणोक्ताम्ते हनूमन्तं पग्रच्छः-- आञ्जनेय महाब 

विप्राणां गृहस्थानां प्रणवाधिकारः कथं स्यादिति ॥ ९ ॥ 

स होवाच--श्रीराम एवोवाचेति । येषामेष षडक्चराधिकारो 

वतेते तेषां प्रणवाधिकारः स्यान्नान्येषाम् । केवल्मकारोकारम- 
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¢ (५ * १, 9 ^~ ७, =» 

काराधमात्राप्तहितं प्रणव मूल्य यो राममन्त्रं जपति तम्य शुभक्ररोऽदं 

स्याम् । तस्य प्रणवस्याक्रारस्योकारस्य मकारस्याधेमत्रायाश्च 

ऋषिछन्दो दवता तततद्रणावर्णावस्थानं खसवदाच्चिगुणानुच्वायान्वहं 

"प्रणवं मन्तराह्टिगुणे जघ्वा प्श्चाद्राममन्त्रं या जपन् स रामो भवतीति 

रमेणोक्ता्तसाद्रामाङ्धं प्रणवः कथित इति ॥ १० ॥ 

प्रणवस्यापि रामाङ्गत्वे परि्राजकतराणां प्रणवाधिकागः कथमिति 
परच्छन्तीयाह-पुनरिति ॥ ९ ॥ तः पृष्टा हनूमान् खात्मान प्रति श्रीरामचन्द्रेण 

यटक्तं तदेवाह-स होवाचेति । श्रीराम एवोवाचेति-- किमिति! 

येषामिति । ब्रह्मचारी गही वानप्रस्थः इत्येतेषां केवख्प्राघान्येन प्रणवजपाधिकाग 

नास्त्येव, षडक्षरादिमन्त्राङ्गत्वेन तननपाधिकारोऽस्तीयाह-- कवरमिति । 

प्रणवमूह्य चतुरमत्राकाटमुत्चायं । आयन्तप्रणवयोजनप्रवकं राममन्रजापकाना 

श्रीरामपदप्राघ्यपायञ्यभप्रापका हनूमान् अहं स्यां इयथः । या यद्र 

श्रीरामभावापत्ति वाञ्छति तदाऽयं षडक्षग्जपात् प्र्रमेव तस्य प्रणवस्येव्यादि 
यस्मादेवं तस्मात् ॥ १० ॥ 

रामनामजपेन सव॑पापनिव्रृत्तिः 

विभीषण उवाच-- 

पिहासन समामीनं रामं पोर्स्त्यसूदनम् । 

प्रणम्य दण्डवद्भूमौ पोरप्त्यो वाक्यमत्रवीत् ॥ ११ ॥ 

रघुनाथ महाबादा कवटं कथितं त्वया । 

अङ्गानां सुटमं चेव कथनीयं च मोरभम् ॥ १९ ॥ 

श्रीराम उवाच--अथ पञ्च दण्डकानि पितृघ्नो मातृघा 

ब्रहमघो गुरुहननः कोव्यतिघ्धोऽनेककृतपापो या मम षण्णवतिकारि- 

' मूल्यं --भ, अ १. ° प्रणवमन्वं द्वि--अः अ १. 
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नामानि जपति तभ्यः पापभ्यः प्रम॒च्यत । खयमेव सचिदानन्द्- 

स्वह्पो भवन्न किम् ॥ १२ ॥ 

कदाचित् रामं सवेभूतहितकत् बिभीषण उवाच । किमिति ! सिंहासन 
इति ॥ ११-१२ ॥ अपापिनां छमन्त्रतदद्गप्रणवानुष्टानतः केवट त्वदाप्ति- 

गभिहिता । ब्रह्महयादिपातकिनां घखाघ्युपायः कथं !{ इयाराङ्कमानमारक््य 

विभीषणं प्रति श्रीराम उवाच । किमिति अथति। कानि तानीयत्र- 

पिवरघ्न इलयादि । पित्रादिययन्तहननपातकेः नरे दण्ड्यते, तानि पच्च दण्डकानि। 
यदि तच्छमनार्धीं पुरुपः तदा राम रामेति षण्णवतिकोटिनामजपतो निष्पापो 
मूत्वा मद्वावमेतीयत्र न हि संदायोऽस्तीयधः ॥ १३ ॥ 

रामोपनिषदादिभिरपि स्व॑पापशान्तिः 

पुनस्वाच विभीषणः--तत्राप्यशक्तोऽयं किं करोति ॥ १४ ॥ 

म॒हावाचमम्--केकसेय परश्चरणविषावहशक्तो यो ममो- 

पनिषदं मम गीतां मन्नामसहखं मद्विश्वरूपं मदष्टात्तरशतं राम- 

रातामिधानं नारदोक्तस्तवराजं हनूमत्परोक्तं मन्वराजात्मकस्तवं 

मीतास्तवं च भ्ामषडक्षरीत्यादिमिर्मनत्रर्यो मां नित्यं स्तौति मत्सदृशो 

मवेन्न कि मवच्र क्रिम् ॥ १९॥ 

मुखभोपायबुमुत्सया पुनरुवाच ॥ {४ ॥ अनेनापि प्रारायणेन 
पञ्चदण्डकरान्तिद्रागा मद्धावमेतीयत्र न हि संशयोऽस्ति आक्र्तिः अवधारणा्था 
प्रथमाध्यायसमास्यधा वा इति ॥ १९ ॥ 

इति प्रथमोऽध्यायः 

| 1 केक --अ, सु ह रामष्रडक्षरी षडक्षरेत्या--अ, क, मु, 
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द्वितीयाऽध्यायः 

एक्मक्षरराममनच््ः 

सनकाद्या सुनया हनूमन्तं पप्रच्ुः---आञ्जनय महाब 

तारकनह्यणो रामचन्द्रस्य मन्त्रामं नो व्रहीति ॥ 

हनूमान् होवाच-- 

वह्यं शयनं विष्णोरधचन्द्रविभूषितम् । 
एकाक्षरो मसः प्रोक्तो मन्तरानः सुरदरमः ॥ १ ॥ 

ब्रह्मा मुनिः स्याद्रायत्रं छन्दो रामोऽस्य दवता । 

दीघथन्वुयुनाऽङ्गानि याद्वहयात्मना मनोः ॥ २ ॥ 

बीजदात्तयादिवीजन इष्टे विनियोजयेत् । 

परयूतीरमन्दाखदिकापङ्कनाप्नन ॥ ३ ॥ 

यामं वीरासनासीन ज्ञानसुद्रोपशोमितम् । 

वामोरुन्यस्ततद्धम्तं सीतालक्ष्मणपयुतम् ॥ ४ ॥ 

अवेक्षमाणमात्मानमात्मन्यमिततजसम् । 

रद्धम्फटिकिमकादां कवरं मोक्षकाङ्क्षया ॥ «^ ॥ 

चिन्तयन् परमात्मानं भावुलक्षं जपन्मनुम् । 

एकाद्षरदिध्रीगाममन्तम्रामनुमुत्सया मनया हनसन्तं परच्छन्तीयाह-- 

सनकाद्या इति । किमिति ! आखनेयेति । तरवं प्रष्टा हनूमान् एकाक्षरादि- 

्रातनिरादक्षरान्तमन्रतदवान्तरमेदान् तदङ्गगायत्रीमाटामन्तरान् करमेण होवाच । 

आदविकाश्चसमनुमुद्रति--बहिस्थमिति । स्वाभिधेय वह तदमिधानत्तया 
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तिष्ठतीति वहिस्यं हस्वरफाक्षरं रति, विष्णोः दायनमिति दीवमात्रोच्यते रोषस्य 
दीर्वाङ्गत्वात्, अर्घन्दुराब्दन विन्दुः, आहय रामित्ति ॥ १ ॥ तस्य 
कऋभ्यादिकमाह--त्रह्येति । रफदीरघार्धन्दुयुजा रामियादिना कराङ्गन्यासौ 
यादियर्थः ॥ २ ॥ शयानं तु -सस्यूतीरेति ॥ ३-९ ॥ 

दित्रिचतुरक्षरमन््राः 

वहिनारायणेनाटचो जाठरः केवलोऽपि च ॥ ६ ॥ 
दयक्षरो मन्वराजोऽयं सर्वाभी्प्रदस्ततः । 
एकाक्षरोक्तश्घ्यादि स्यादाचरेन षडङ्गकम् | ५ ॥ 
तारमायारमाऽनङ्गवाकूसवीजेश्च षडिघः | 
त्यक्चरो मन्तराजः स्यात् सर्वाभीष्टफलप्रद; ॥ ८ ॥ 
व्क्षरशचन्द्रमद्रान्तो द्विविधश्चतुरक्षरः । 

ऋष्यादि पूष्वज्ज्तेयमेनयोश्च विचक्षणैः ॥ ९ ॥ 

रामच्य्रमुद्ररति--बह्विग्ति । रेफा वद्धिः; नारायणेनाकरिेण 
याजितश्वेत् रा इति, जाठरो मकारः कवलोऽपि च हृस्वमकारयोजनात् रामेति 
छयश्चरा भवति ॥ &-७ ॥ पटप्रकारतः त्रयक्षरम॒द्ररति-- तारेति | ॐ राम, 
ही रामः श्रीरामः ऋंराम, एं राम; रां राम, इति षड्विधः | ऋष्यादि 
एकाक्षरवत् ज्ञेयमियथः ॥ ८ ॥ द्विधा चतुरश्तरमुद्ररति- दरवक्षर इति | 
गामचन्द्र रामभद्रेति द्विप्रकारः चतुरक्षरः ॥ ९ ॥ 

प्चा्षरमच्त्र. 

सप्रतिष्ठौ रमो "वायू हृत्पश्चार्णो मनुर्मतः | 
विश्वामित्रऋषिः प्रोक्तः पङ्क्तिश्छन्दोऽस्य देवता ॥ १० | 

` वायौ--अ, मु. वायु--अ १. 
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रामभद्रो बीजशङ्क्तिप्रथमार्णय्नति क्रमान् | 

भ्रूमध्ये हृदि नाम्यूर्वाः पादयोर्विन्यसेन्मचुम् ॥ ? ? | 
षडङ्गं पूवंवद्विद्रान् भन्तरर्णेमतुनातक्म् । 

मध्ये वनं कल्पतरोर्मूटे पुष्पलतामने ॥ १२ ॥ 

चक्मणन प्रगुणितमक्ष्णः कोणन सायकम् । 

अवेक्षमाणं जानक्या कृतत्यजनमीश्ररम् ।; १३ ॥ 

जटाभारलसच्छीषै शयामं मुनिगणावृतम् । 

लक्ष्मणेन धृतच्छत्रमथवा पृष्पकरोपरि ॥ १४} 

दशास्यमथन शान्तं ससुमीवविभीषणम् । 

एवं खञ््वा जयार्थी तु वणल्षं नपन्मतुम् ॥ ?\ ॥ 

एकधा पचाक्षरमुद्ररति--सप्रतिष्टाविति । इकारदीधरविन्दृम्यां स॒ह 
प्रतिष्ठिताविति सप्रतिष्ठोश्रीं श्रीं यंनमः इति परञचाक्षगो मनुः ॥?<॥ बीजशक्ति- 
प्रथमाणेनतिक्रमान् रां नम इसयादि । न्यासस्तु- भ्रूमध्येति ॥१ {-१२॥ अक्ष्णः 
कोणेन अपाङ्गेन टक्ष्मणेन सायकं धनुषि प्रयुणितं अवेक्षमाणमिति ॥१२-१९॥ 

षडक्षरमनच््रः 

सकामराक्तिवाग्टक्ष्मीतारायाः पञ्चवणकराः | 

पडक्षरः षड् विधः म्याचचतुवगंफलप्रदः ॥ १६ ॥ 

पञ्चारान्मातृकामन्ततर्णप्रत्येकपूवकम् । 

रक्च्मीवाङ्मन्मथादिश्च तारादिः स्यादनकधा ॥ १७ ॥ 

3. रक्तिः-अ, मु. ˆ मिति- सु. 

432. 
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श्रीमायामन्मथेकेकं बीजाघन्तगतो मचः । 
चतुवणः स एव स्यात् षडवर्णो वान्कतिप्रदः ॥ १८ ॥ 
स्वाहाऽन्नो हूंफडन्ता वा नत्यन्तो वा भवेदयम् । 
अष्टाविरात्युत्तरशतमेदः षड्व्णं ईरितः ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मा ममोहनः शाक्तिंक्षिणामूर्भिरेव च । 
अगस्त्यश्च रिवः प्रोक्ता मुनयोऽनुक्रमादिमि ॥ २० ॥ 
छन्दो गायत्रसज्ञं च श्रीशामश्चैव देवता । 
अथवा कामबीजादेविश्वामित्रो मुनिर्मनोः ॥ २१॥ 
छन्दो देव्यादिगायत्री रामभद्रोऽस्य देवता । 
बीजराक्ती यथापूव प्रड्वणान् विन्यसेत् कमात् ॥ २२ ॥ 
ब्रहमरन्प्र भरुवोमध्ये ह्ाम्यृर्षु पादयोः । 
बीजेः षडदीर्धयुक्तर्वा मन्वार्णर्वा षडङ्गकम् ॥ २३ \ 
कालाम्मोघरकरान्तिकान्तमनिशं वीरासनाध्यामितं 

मद्रा ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्ताम्बुजं जानुनि । 
पीतां पाश्वगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राप्रवं 

पयन्तं सुकुटाङ्गदादिविविधाकल्पोज्ज्वटाङ्गं मजे ॥ २९ ॥ 

अष्टानिरात्युत्तरङातधा मिनषडश्षरमुद्ररति- स्वेति | श्रीश्री यं नम 
इति यः पञ्चाक्षरा मनुरु्तः सोऽयं पाक्षरः रां हीते श्रीं ॐ इति षटवी- 
जयोगतः षडश्चरः षड़्घ्रो मवति । प्रातिस्विकेन पञ्चरा्रणयोगतः पञ्चाङद्धिधो 
भवति । ठश््मीवागित्यादिवीजयोगतः सप्तविधो मवति | रां रामायेति चतुरक्षराणि 
स्वाहा इं फट्. नमः इयादियोगतः प्रडक्षरो मव्रति । पुनश्च भकाराद्यकारान्त- 

1 ब्रहमा--क्, 
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व्रिह्छेमेन एकपात् अशवगश्च पस्वगाश्च आहय शष्राव्िान्युत्तानमेधः 
घरडुण इरितः इति । यद्वा-- 

पञ्चारद्रणकं वर्गे प्राडशस्वरसंयुतम् 
वग वण विलामेन अष्टाविरच्छतात्तरम् ॥ 

इति ॥ १६-१९ ॥ तद्वेदेन--बञ्चेति ॥ २०-६४ ॥ 

सप्त-अध्-नवाक्षरमच्ाः 

रामश्च चन्द्रभद्रान्तो उन्तो नतियुता द्विधा । 
सप्ताक्षरा मन्वराजः सवैकरामफटप्रदः ॥ २९ ॥ 

तारादिमहितः माऽपि द्विविधाऽश्टाक्षरो मतः | 

तारं रामश्चतुष्ध्यन्तं क्रोडासरं वह्ितल्पगा ॥ २६ ॥ 

अष्टार्णोऽयं परो मन्ता ऋष्यादिः स्यान् पडर्णवन् । 

पुनरष्टाक्षरस्याथ राम एव ऋषिः स्मरतः ॥ २७ ॥ 

गायत्रं छन्द इत्यस्य दवता राम एव च | 

तारं श्रीवीनयुग्मो च बीजरशत्तयाश्टया मनाः ॥ २८ ॥ 

षडङ्गं च ततः कुयान्मन्वणिरेव बुद्धिमान । 

तारं श्रीवीजयुग्मं च रामाय नम उच्वरन् ॥ २९ ॥ 

ण्डोमो बीजं वदेन्मायां हृद्रामाय पुनश्च नाम् । 

िवोमाराममन्नोऽयं वसवणेस्तु वसुप्रदः ॥ ३० ॥ 

ऋषिः मदारिः प्रोक्तो गायत्रं छन्द उच्यत । 

रिवोमारामचन्द्रोऽत्र देवता परिकीतितः ॥ ३१ ॥ 

1 शयन्तः- मु. उ. “ गं--ञअ 3. + युतो-- अ १, 

4 
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दीषेया माययाऽङ्गानि तापश्चार्णयुक्तया | 

रामं त्रिणत्रं सोमाधधारिणं शिनं परम् । 
मस्मोद्धूव्ितपवाङ्गं कपर्दिनमुपासहे ॥ २२ ॥ 

रामाभिरामां सोन्दर्थसीमां सोमावतेमिक्राम् । 
पाराङ्कुराधटुर्बाणधरां ध्यायेत्तिोचनाम् ॥ ६३ ॥ 
ध्यायन्नेवं वर्णलक्षं नपतर्षणतत्परः । 
बिल्वपत्रैः फेः पुष्यस्तिरान्येः पङकने्हनेत् ॥ २४ ॥ 
स्यमायान्ति निधयः सिद्धयश्च सुरेम्सिताः | 
पुनरषटाक्षरस्याथ व्रह्मगायत्रात्रवाः ॥ ३९ ॥ 
ऋष्याएयस्तु विज्ञेयाः श्रीवीजं मम राक्तिकम् । 

तत्प्रत्ये विनियोगश्च मन्वारङ्गकल्पना ॥ ६१ ॥ 
कैयूराङ्गदकङ्कणे्मणिगणेर्वि्योतमानं मदा 

गमं पाव्ेणचन्द्रकारि"मदृरच्छत्रेण तरै राजितम् । 
हमस्तम्भमहस्रषोउङायुते मध्ये महामण्डपे 

दवे भरतादिभिः परिवृतं रामं भने रेथामलम् ॥ ३७ || 
कि मनत्रर्हुभिविनश्वरफेरायामसाध्यरबा 

करिचि्ोभव्रितानमाघ्रविफरेः संसारदुःखावहैः । 
एकः सन्नपि मवेमन््रफल्दो लोभाद्रिदोषोन्डित; 

श्रीरामः शरणं ममति मतनं मन्त्रोऽयमष्टाक्षरः । । ३८ ॥ 

` सदृश--अ १. 
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एवमष्टाश्षरः मम्यक् मक्ता परिकीर्तितः । 

राममन्ताक्षरो मन्त आद्यन्ते तारमंयुनः ॥ ६९ ॥ 
नवार्णो मन्त्रराजः स्याच्छेषं षडवर्णवल्यसेन् ॥ 

अथ द्रवा सप्ता्नरमुद्धगति---गम इति| रामचन्द्राय नमः गमभदट्राय 
नमः इति द्विधा साक्षरो भवनि । ऋ््यादिकं प्रवत् ॥ २९ ॥ अष्रक्षगमन्ं 
षोडङाधा उद्भरति--तारादीति । “नाराद: इ्यादिरव्यतः मायामाऽ- 
नङ्गवाकरस्ववीजानि गृह्यन्ते । तः योगतः चन्द्रद्रमेदेन द्विप्रकार मनुः 
दादशधा भियते । ॐ गमचन्द्राय नमः यादि षट् | ॐ गममद्राय नमः 
इ्यादि षट् । आहय द्वाददा । ऋष्यादिकं पूर्वत् । पुनः मन्त्रान्तगमाह 
--तारमिति ॥ २६ ॥ ॐ रामाय द्रं फट् स्वाहा श्रीरामा््नगन्तरण उमा- 
महेश्वर्वीजयोगतः शिवामाराममनुमवतीन्याह--पुनगिति | उ रश्रीश्री 

तमाय नमः, ग्टो ॐ ह्वी नमो गमाय ॥ २७-३० ॥ हा ॐ रामाय नम 
इन्यादि ॥ ३१-३८ ॥ प्रवाननः सप्रधा परिकीर्तितः । एकधा नवार्णमुद्रगनि-- 
रामेति । ॐ रामचन्द्राय नमः ॐ इति ॥ ६९ ॥ 

दरश-एक्दशाध्रम्न्राः 

जानकीवह्मं उन्नं वहेजायाहुमादिकिम ॥ ४० ॥ 

दृराक्षरोऽयं मन्तः स्यात् मवामीषएटफम्रदः | 

दराश्चरस्य मन्त्रम्य वपिष्ठाऽम्य ऋषिविराट् ॥ ४; ॥ 

छन्दोऽम्य देवता रामः मीतापाणिपर््रहः । 

आद्यो बीजं द्विः राक्ति. कामेनाङ्घत्रिया पना ॥ ४२ ॥ 

रिरोख्काटभरूमध्ये ताद्कर्णेपु हि । 
नाभ्यूरुनानपादेषु दशार्णान् विन्यसेन्मनोः ॥ ४३ ॥ 
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अयोध्यानगेरे रत्नचित्रे सोर्णमण्डप | 

मन्दारपुष्पेराद्धवितान तोरणाक्चित ॥ ४४ ॥ 

सिहासन समासीनं पष्पकोपरि राघवम् । 

रक्षोमिहरिभिर्दवेदिव्ययानगतेः सुभैः ॥ ४९ ॥ 

संस्तूयमानं स॒निभिः प्रह्वैश्च परिसेवितम् । 

पीताऽद्क्ृतवामाङ्खं टक्ष्मणेनोपसेवितम् ॥ ४६ ॥ 

यामं प्रसन्नवदनं सर्वाभरणभूषितम् । 

ध्यायन्नेव जपन्मन्त्रे वर्णटक्षमनन्यधीः | ४७ ॥ 

रामं न्तं धचुष्पाणयेऽन्तः स्याद्रहिस्न्दरी । 

दशाक्षरोऽयं मन्त्रः स्यान्मुनित्रद्या विराट् स्मृतः ॥ ४८ ॥ 
छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामो राक्षसमर्दनः । 

रोषं तु पूववत् कुर्याचापवाणधरं रेत् ॥ ४९ ॥ 

तारमायारमाऽनङ्घवाक्स्वबीजेश्च पड्विधः । 
दृश्ाणो मन्त्रराजः स्यादुद्रवर्णात्मको मनुः ॥ ९० || 

दोषं षडणवज्ज्तेयं न्यामध्यानािकं बुधैः 

द्विप्रकार दगाक्षरमुद्ररति--जानकीति । दं जानकीवह्टुभाय स्वा- 
हेति ॥ ४०-४१ ॥ आद्यो बीजं हमिति । द्िठः शक्तिः ठः ठः इति | 
कामेनाङ्घक्रिया मता क्रीमियादि ॥ ४२-४७ ॥ रामाय धनुष्पाणये स्वा- 
हेति ॥ ४८-४९ ॥ एकादराक्ष षदा उद्धरति- तारेति । ॐ रामाय 
घनुष्पाणये स्वाहा इयादि ॥ ९० ॥ 
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द्दयाक्षरमन्छः 

दरादराक्षरमन्त्रम्य श्रीरामा ऋषिरुच्यत ॥ ९! ॥ 

जगती छन्द् इत्युक्त श्रीरामा दवता मतः | 

प्रणवो बीजमित्युक्तः वीं शक्तिं च कीच्कम् ॥ ५२ ॥ 

मन्त्रेणाङ्गानि विन्यस्य शिष्टं पूवैवदाचरेत् । 

तारं मायां समृच्वायं भरताग्रन इत्यपि ॥ ९३ ॥ 

रामञ्छंवहिनायाऽन्तं मन्त्रोभ्यं द्राददाक्षरः । 

ॐ हृद्धगवते रामचन्द्रभद्रो च उ्युतो ॥ ९४ ॥ 
अर्कार्णो द्विविषोऽप्यम्य ऋषिध्यानादि पूर्ववत् | 

छन्दस्तु जगती चैव मन्तार्णैरङ्कल्पना ॥ ९९ ॥ 

ॐ ही भरताग्रज राम ङ्ख स्वाहेति ॥५१-९३॥ ॐ नमा मगवनं गम- 

चन्द्राय, ॐ नमो भगवते रामभद्राय इति | तिप्रकाराऽ्यं द्वाद जाक्षगः ॥९४-०५॥ 

त्रयोदश-चतुदश-पश्चदशाक्षरमन्राः 

श्रीरामेति पदं चोक्त्वा जयराम पदं ततः । 

जयद्रथं वदत् प्राज्ञो रामति मदुरानकः ॥ ५६ ॥ 

त्रयोदशार्ण ऋष्यादि पूववत् सवेकामदः । 

पदद्वयेद्विरावृततैरङ्न्यामं दश्ाणवत् ॥ ९७ ॥ 

तारादिपहितः सोऽपि म चतुदङावणंकः । 

त्रयोदह्ार्णप्चायं पश्चाद्रामेति योजयेत् ॥ ९८ ॥ 

स तै पश्चदहार्णस्तु पतां कल्पमूरुहः ॥ 
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त्रयादराणमुद्ररति-श्रीरामेति । श्रीराम जयराम जय जय रामेति 
॥ ९६९७ ॥ स चतुदेरावणेकः पड़िघ इन्यथः | षोडरार्णमुद्भरति-- नमश्चेति । 
नमः सीतापतये गमाय हन हन इं फट् स्वाहा इति ॥ ५८-६१ ॥ 

षोडश-सपददयाक्षरमन्वाः 

नमश्च मीतापतय रामायेति हनद्रयम् ॥ 4९ ॥ 
नतस्तु कवचाखान्तः षोडशाक्षर ईरितः । 
तस्यागस्त्य्रषिष्छन्दो बृहती देवता च पः ॥ ६० ॥ 
रा वरीनं राक्तिररं च कीचकं हुमितीरितम् । 
्विपश्चतिचतुवणैः सवैरङ्ं न्यसत् क्रमात् ॥ ६१ ॥ 
तारादिपहितः मोऽपि मन्तः मप्तददाक्षरः | 

सप्रदराक्षरः प्रड़िघः ॥ ६२ ॥ 

अश्रदश-एकोनविंशार्णमन्वाः 

तारं नमो भगवते रामं उन्तं महा ततः ॥ १२ ॥ 
परुषाय पदं पश्चाद्ुदन्तोऽषटादशाक्षरः । 
विश्वामित्रो मृनिरढन्दो गायत्रं देवता च मः ॥ ६३ ॥ 
कामादिमहितः सोऽपि मन्त्र एकोनविराकः । 

अष्टाद्राभ्रः ॐ नमा भगवत गमाय महापुरुषाय नमः ॥ ६३ ॥ 
मन्न एकोनविडाकः षड्िधः ॥ ६९ ॥ 

विंशाणमन्तः 

नारं नमो भगवते रामायेति पदं वदेत् ॥ १४ | 
मव॑दान्दं ममृचवायं सोम्यं देहि मे वदेत् | 
बह्धिनायां ततोचायं मन्त्रो विंशार्णको मतः ॥ ६९ || 



द्वितीयोऽध्यायः २३५५९ 

ॐ नमो भगवत गमाय सव्रसोभाग्यं देहि मे स्वाहा ॥ ६५ ॥ 

एकविशणमन्तः 

तारं नमो मगवत रामाय सकलं वदेत् । 

आपन्निवारणायेति विनायां ततो वदत् ॥ ६६ ॥ 

एकविशाणको मन््रः सर्वाभीष्टफटप्रदः । 

ॐ नमा भगवते रामाय सकदापन्निवारणाय स्वाह्य ॥ ६६ ॥ 

द्राविंशाणमन्वः 

तारं रमां सखबीजं च ततो दारारथाय च | ६५ ॥ 

ततः सीतावह्भाय सर्वाभीष्टपदं वदन् | 

ततो दाय हदन्तीभ्यं मन्त्रो द्राविङदक्षरः ॥ ६८ ॥ 

ॐ श्री रां दारारथाय सीतावह्टभाय सवामीष्रदाय नमः ॥ ६७-६८ ॥ 

त्रयोविदार्णमन्तः 

तारं नमो भगवत वीररामाय संवदेन् | 

कलरात्रुन् हनद्रन्द्रं वह्विनायां ततो वदेत् ॥ 5९ ॥ 

जयो विक्षरो मन्त्रः मवंात्रुनिबर्हणः । 

विश्वामित्रो मनिः प्रोक्तो गायत्रं छन्दं उच्यते ॥ ७० ॥ 

देवता वीररमोऽपो बीनाद्याः पूर्ववन्मताः | 

मूटमन्तविभागेन न्यामान् कृत्वा विचक्षणः ॥ ७१ ॥ 
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रारं धटुषि संधाय तिष्ठन्तं रावणोन्मुखम् । 

वज्पाणिरथारूढ रामं ध्यात्वा जपेन्मयुम् ॥ ७२ ॥ 

ॐ नमो भगवते वीरणमाय सकटरघ्रन् हन हन स्वाहा ॥ ६९-७२॥ 

चतुर्विरार्णमन्त्रः 

तारं नमो भगवते श्रीरामाय पदं वदेत् । 
तारकत्रहमणे चोक्त्वा मां तारय पदं वदेत् ॥ ७३ ॥ 
नमस्तारात्मको मन््रश्चतुर्विरातिवर्णक्रः | 
बीनादिकं यथापूर्व सर्वं कुर्यात् षडर्णवत् ॥ ७४ ॥ 

ॐ नमो भगवते श्रीरमाय तारकव्रह्णे मां तारय नम ओमिति ॥ ७३-७ ॥ 

पञ्चविश-षडविश-सप्तविंशार्णमन्ताः 

कामस्तारो नतिश्चेव ततो भगवतेपदम् । 
रामचन्द्राय चोच्वायं सकटेति पदं वदेत् | ७4 | 
जनवरयकरायेति स्वाहा कामात्मको मनुः । 

सवेवहयकरो मन्धः पश्चविंदातिवर्णकः ॥ ७६ ॥ 
आदो तारेण संयुक्तो मन्त्रः षदुर्विरादक्षरः । 
अन्तऽपि तारसंयुक्तः मप्तविदातिवर्णकः ॥ ७७ | 

करा ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय सकठजनवदश्यकराय स्वाहा ॥ ७५-७७ || 

अष्टाविश-एकोनत्रिश-त्रिरा-एकर्चिशार्णमन्ताः 

तारं नमो भगवते रक्नोघ्विरादाय च | 
पवेविघान् समुचय निवारयपदद्रयम् | ७८ ॥ 
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म्वाहाऽन्तो मन्त्ररानोऽयमष्टा््रिदातिवर्णकरः | 

अन्ते तारेण सयुक्त एकोनचिङ्दक्षरः ॥ ५९ ॥ 

आदौ स्वबीनयुक्तसिरष्र्णात्मको मचुः । 

अन्तेऽपि तन संयुक्त एकतिशात्मकः स्मरतः ॥ ८० ॥ 

नमो मगवते रक्षोघ्रविशदाय मर्वव्रिघ्रान निवाग्य निवास्य 

स्वाहा ॥ ७<८-<८ ॥ 

46 

रामानुषरप् 

रामभद्र महेष्वाम रघुवीर नृपोत्तम | 

मो दङ्ास्यान्तकराम्माकं रियं दापय दहि म ॥ ८१॥ 

आवुष्ठम ऋषी रामदछन्दोऽनुष्टुप्म दवता । 

रां बीजमभ्य यं राक्तिरिष्राे विनियोजयेत् ॥ ८२ ॥ 

पादं हृदि च विन्यम्य पादं शिरमि विन्यसन् | 

हिखायां पञचमिरन्यम्य त्रिवर्णः कवचं न्यसन् ॥ ८६ ॥ 

नेत्रयोः पञ्चकणैश्च दापयेत्यन्नमृच्यते । 

चापबाणधरं शयामं ससुग्रीवविभीषणम् ॥ ८४ ॥ 

हत्वा रावणमायान्तं करतत्ररोक्यरक्षणम् । 

रामभद्र हृदि ध्यात्वा दशाचक्षं जपन्मनम् ॥ ८९ ॥ 

रामगायत्री 

वदेदादारथायेति विद्महेति पटं ततः । 

सीतापदं समुद्धूय व्हभाय ततो वदेत् ॥ <‡ ॥ 
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धीमहीति वदत्तन्ना रामश्चापि प्रचोदयात् | 

तारादि्रिषा गायत्री मृक्तिमेव प्रयच्छति ॥ ८७ ॥ 

मायाऽऽद्विरपि वैदुष्यं रामादिश्च श्रियः पदम् । 

'मदननापि संयुक्ता ममोहयति मेदिनीम् ॥ ८८ ॥ 

पञ्च त्रीणि षडर्णश्च त्रीणि चत्वारि वर्णकः | 
चत्वारि च चतुवर्णुरङ्गन्यासं प्रकल्पयेत् ॥ «८९ ॥ 

बीजधघ्यानादिकं मर्व कुर्यात् षड्वर्णवत् क्रमात् | 

दाङार्थाय विद्महे सीतावह्टभाय धीमहि । तनो रामः प्रचोदयात् इति 
रामगायत्री | प्रगवादितीजयाजनफ्माह - -तारादिरिति ॥ ८६-८€ ॥ 

राममारमन्तः 

तारं नमो भगवत चतुर्थ्या रघुनन्दनम् ॥ ९० ॥ 

रक्षोघ्नविरादं तद्वन्मधुरेति वदेत्तनः । 

प्रसन्नवदनं न्तं वदेदमिततनस ॥ ९१ ॥ 

बररामो चतु्यन्तौ विष्णुं न्तं नतिस्तत; | 
प्रोक्तो मालामवुः सप्रचत्वारिशद्धिरक्रैः ॥ ९२ ॥ 

तरषिन्दोदेवताऽऽदि बह्माुषटुमराधवाः । 

सप्ततुमप्तदरषदड्रुदरमंख्येः षडङ्गकम् | ९३ ॥ 
ध्यानं दाक्षं प्रोक्तं लक्षमेकं जपेन्मनुम् । 

` मदनेन समायुक्ता--उ, मु. 
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माटामन्तमुद्ररति--तारमिति । ॐ नमा भगवते रघुनन्दनाय 
रक्ताप्रविशदाय मधुसप्रसनवदनाय अमिततनस वाय श्रीरामाय विम्णवै 
नम इति ॥ ९ ०-९.३ ॥ 

सातामन्तः 

धियं सीता चतुध्य॑न्ता खाहान्तोऽयं षडश्चरः ॥ ९४ ॥ 

जनकोऽस्य ऋषिरछन्दो गायत्री दवता मनोः । 

सीता भगवती प्राक्ता श्रीं जीन नतिदाक्तिकम् ॥ ९९ ॥ 

कीट सीता चतुथ्यन्तमिष्टार्थं विनियोजयेत् । 
(+ ¢ 

दीप्रेखरयुनाऽऽेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत् ॥ ९६ ॥ 

स्र्णामामम्बुनक्ररां रामाटाकनतत्पराम् । 

ध्यायेत् षट्काणमध्य्थरामाङ्कोपरि संस्थिताम् ॥ ९७ ॥ 

सीतायङ्गमन्त्रानुद्ररति-- श्रियमिति | श्री सीताये स्वाहति ॥ ९४-९९॥ 
श्रामियादि दीषेस्वरयुजा ॥ ९६-९७ ॥ 

टक््मणमन्तः 

चकारं तु समुद्धू सक््मणाय नमाऽन्तकः । 

अगस्त्यतऋषिरस्याथ गायत्रं न्द् उच्यत ॥ ९.८ ॥ 

ल््मणो दवता प्रोक्तो ढं बीजं शक्तिरम्य हि | 

नमघ्तु विनियोगो हि पुरुषाथचतुष्टये \ ९९ ॥ 

दीर्धभाजा खबीनेन षडङ्कानि प्रकल्पयत् । 

्विमजं खर्णरचिरत पद्मनिभेक्षणम् ॥ १०० ॥ 

घलुबाणधरं वन्द् रामाराधनतन्पगम् | 

छं ठक्ष्मणाय नम इति ॥ ९८-{०० ॥ 
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मरतमन्चः 

मक्रारं ठु समुद्धूत्य भरताय नमाऽन्तकः ॥ १०१ ॥ 
अगस्त्य ऋषिरस्याय रेषे पूवैवदाचरेत् । 
भरतं इयाम शान्तं रामसेवापरायणम् ॥ १०६ ॥ 

धदुर्बाणरं वीरं केकेयीतनथं मने | 

भ भरताय नमः ॥ १०१-१०२॥ 

राचरुघ्तमन्वः 

रो ब्रीज तु ममृद्धूल्य रात्राय नमोऽन्तकः । 
ऋष्यादया यथापूर्वं व्रिनियोगाऽरिनिग्रहे ॥ १०३ ॥ 
द्विभुजं खणवर्णामं रामसेवापरायणम् । 
च्वणामुरहन्तारं सुमित्रातनयं मने ॥ १०४ ॥ 

रा अ्रुत्राय नमः ॥ १०६ १०४ ॥ 

दनूमन्मन्त्र. 

हं हनूरमाश्यतुध्यन्तं हन्तो मन्वरानक्रः । 
रामचन्द्रं ऋषि प्रोक्तो योजयेन् पूर्ववत् क्रमात् ॥ १०५ ॥ 
्विम॒जं खणेवणामं राममेवापरायणम् | 
मोज्ीकोपीनमहिं मां धयायेद्रामसेवकम् ॥ इति ॥ १. ६ ॥ 

हं हनूमते नमः ॥ १०९-१०६ ॥ 

इति द्वितीयोऽध्यायः 
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पूजापौऽजिज्ञासा 

सनकाद्या सनयो हनूमन्तं पप्रचछुः--आज्जनय महातल 

पूवाक्तमन्ताणां पूजापीठमनुव्रूहीति ॥ १ ॥ 

एकाक्षरादिद्रात्रिरादक्षरमन्त्राणां पूजापीरप्रकारं पृच्छन्तीन्याह-- सनकाया 
इति । पप्रच्छुः किमिति ! आखनेयेति ॥ १ ॥ 

एकाक्षरादिनवाक्षरान्तमन्त्रपूजायन्त्रम् 

हनूमान् होवाच--आदो षट्कोणम् । तन्मध्ये रामबीजं 

सश्रीकम् । तदघोमागे द्वितीयान्तं साध्यम् । बरीजो्ध्वभागे षष्ठयन्तं 

साधकम् । पार दृष्टिवीजे । तत्परितो जीवप्राणराक्तिवहयनीनानि । 

तत्सर्व सम्मुखोन्मुखाभ्यां प्रणवाभ्यां वेष्टनम् । अम्रीशासुरवायन्यपुरः- 

ष्टेषु षट्कोणेषु दीष्र॑मानि ह्धयादिमन्ताः क्रमण । रां री ख? 

रौ र इति दीर्धमामि तदुक्तहृदयाद्रखान्तम् । षटूकरोणपाश्चं रमामाया- 

बीजे । क्रोणाग्रे वराहं हुमिति । तद्वीजान्तराङे कामबीजम् । 

परितो वाग्भवम् । ततो वृत्तत्रयं माष्टपत्रम् । तेषु दलेषु "स्वरान् 

पड्वर्गान् । प्रतिदरं॑माद्ामदुवणेषट्कम् । अन्न पशचाक्षरम् । 

तदलकरपोटेष्वशटवरगान् । पुनरष्टदलपद्मम् । तषु दषु नारायणाष्टात्तरी- 

मन्त्रः । तदल्कपोटेषु श्रीबीजम् । ततो वृत्तम् । ततो द्वादशदम् । 

तेषु देषु वासुदेवदवादशाक्षरीमन्त्रः। तदर्कपोप्वादिक्ान्तान् । ततो 

" सर्वान प्र-- क. स्वरनश््व-- अ १. 
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अ 

वृत्तम् । ततः षोडरदट्म् । तेषु देषु हुं फट् नतिसहितराम- 

द्रादराक्षरम् । तहव्करपारेषु मायाबीजम् । सर्वत्र प्रतिकपोटं 

्विरावृत्याहंखंभ्रव्रंज्ंअंश्रंज। ततो वृत्तम् | ततो द्वात्रिरादल- 

पद्मम् । तष देष नृपिहमन्वराजानुष्टममन््रः । तदट्कपोटेष्वषटव- 

म्वक्रादशर्द्रद्रादरादित्यमन्त्राः प्रणवादिनमोऽन्ताश्चतुथ्यन्ताः क्रमेण | 

तद्घहितेषट्क्रारं परितः । ततो रेखात्रययुक्त भूपुरम् । द्वादशदिश्च 

रारेयादिभूषितम् । अष्टनागेरधिष्ठितम् । चतुर्दिश्च॒ नार्पिहबीजम् । 

विदिष्चु वाराह्ीजम् । एतन् सवात्मकं यन्त्रं सर्कामप्रदं मोक्षप्रदं 

च । एकराक्षरादिनवाक्षरान्तानामेतद्यन्ं मवति ॥ २ ॥ 

एकाक्षरादिनवान्षरान्तानां मन्त्राणां प्रूजापरीर्प्रकारमादो कथयति-- 
आदाविनि। आदो ष्रटकोगं विचिख्येति सवत्रो्यम् ! सश्रीक श्रोग्भितमिवयर्थः | 
द्वितीग्रान्त साध्यं सवामीष्टसिद्धिदमिति । षष्ठयन्तं साधकं ममेति | पार्शे 
कुरद्रयटेखनप्रवकं ॒टृष्टिबीजे इई ईं इति । जीवप्राणशक्तिविर्यवी नानि- हंस 
इति जीववीजं; साऽहमिति प्राणवीज, हहीमिति जक्नितवीजं, छ्ीमिति वद्यवीजम् | 
हृद यादययसख्रान्त गं नम इयादिं रः अच्राय फट् इयन्तम् । प्रट्कोणपार््ं 
रमामायावीजे श्री दह्वीमिति। कामवीजं छ्रीमिति। बाग्मवं एेमिति | अन्ते 
पञ्चाक्षर सप्तदकेषु द्विचत्वारिरद्र्णान् विलिख्य रिष्टाष्टमदठे रिषपचाश्नरं 
विल्खिदियथः । मपादिराश्यादिना राइ्यादि विभूषितम् । नारसिहवीजं 
्म्योमिति ॥ २ ॥ 

आवरणपूजापूर्छमनुजपः 

तदशावरणात्मक भवति । पटूकोणमध्ये साङ्गं राघवं यनेत्। 
षुटक्रोणघ्वङ्ख ; प्रथमावृतिः । अष्टदलमूटे आत्माद्यावरणम् । तदग 
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वाघुद्वाच्ावरणम् । द्वितीया्टदमू भृषटया्ावग्णम । तद्र 
हदूमदाद्यावरणम् । द्वादशेषु वमिष्ठायाकणम् । पोडदाद्रेषु 
नीदायावरणम् । द्वातिराद्रेषु धुवाद्यावरणम् । भूपुरान्तन्नद्रा्ा- 

वरणम् । तदह हिविजा्यावरणम् । एवमम्यच्यं मनुं जपन् ॥ ३ ॥ 

पट्कोणयु हदयादयङ्कः प्रथमावृति. ॥ ३ ॥ 

दशाक्षरादिद्रात्रिशा्षरान्तमन्तरपूजायन्त्रम् 

जथ दश्ाक्षरादिद्रातिद्रादक्षरान्तानां मन्त्राणां पूनापीठमच्यत 

-- ढो षट्कोणम् । तन्मध्ये खशीजम् । तन्मध्ये माध्यनामानि। 

एवं कामबीजवेष्टनम् । तं दिष्टेन नवार्णेन वेष्टनम् । षटकोणषु षडङ्धा- 

न्यञ्रीरासुरवायव्यपूरवषठेषु । तन्कपोरेषु श्रीमाये । कोणाग्रे करोघम् । 

ततो वत्तम् । ततोऽषटदलटम् । तेषु दलेषु षट्संख्यया मारामदुव्णान् । 

तदल्कपोटेषु पो डरा म्बराः । ततो वृत्तम् । तत्परित भदिक्ान्नम् । 

तहहिर्भूपुरं माष्टशुलग्रम् । र््च॒विदिश्चु नारसिहवाराहे । 

एतन्महायन्त्रम् । आधारशक्तयाविविष्णवपीठम् ॥ ४ ॥ 

आदौ षटूकोणं टिचिित्वेति मवेत्र समानम् । मध्ये स्ववरीजं 

द्र रामिति८?) । मध्ये माध्यनामानि मम सवा्मीषटसिद्धि कुःस्कुमं नम इति 

ण्तत् सर्वम् । कोधं दमिति । नागसिहवागाहे र्यो दमित ॥ ४॥ 

यन्त्राराधनपूवकमनुजपः 

अद्धैः प्रथमावृतिः । मध्ये रामम । वामभागे सीताम् । 

तत्पुरतः शाङ्ग शरं च । अष्टदलमूले हनूमदादि द्वितीयावरणम । 
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धृष्टचादि तृतीयावरणम् । इन्द्रादिभिश्वतुरथी । वादिभिः पश्चमी । 

एतदयन्त्राराधनपूकं दशाक्षरादिमनूल् जपेत् ॥ 5 ॥ 

हदयादि --अगैः । द्वितीयावरणं -- तदग्रे धृष्टयादित्रृतीयावरणम् ॥५॥ 

इति तरतीयोऽध्यायः 

चतुथोऽध्यायः 

श्रीराममन्त्रपुरश्यरणविधिः 

सनकाद्या मृनयो हनूमन्तं पप्रच्छु--श्रीराममन्त्राणां 

परश्चरणविभिमदुत्रूहीति । हनूमान् होवाच-- 

नित्यं त्रिषवणस्नायी पयोमूलफलादिभुक । 

अथवा पायस्राहारो हविष्यान्नाद एव च ॥ १ ॥ 

पडिश्च परसियक्तः सखवाश्रमोक्तविधि चरन् 

वनिताऽऽदिषु वाकमंमनोमिनि म्प्रहः शुचिः ॥ २ ॥ 

भूमिशायी ब्रह्मचारी निष्कामो गुरुभक्तिमान् । 

स्नानपूजाजपध्यानहो मनपेणतत्परः ॥ ३ ॥ 

गुरूपदिष्टमा्गेण ध्यायन् रममनन्यधीः | 

मरयन्दुगुरुदीपादिगोवाद्यणसमीपतः ॥ ४ ॥ 
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श्रीराममननिधो मौनी मन्तार्थमनुचिन्तयन् | 

व्याघ्रचर्मासने स्थित्वा स्वस्िकरा्यासनक्रमात् ॥ : ॥ 

तुटसीपारिजतश्चीवृ्षमूलादिकम्थटे | 

पद्माक्चतुखमीकाष्ठस्द्राक्चक्रतमाल्या ॥ $ ॥ 

मातृक्रामाल्या मन्त्री मनमेव मनुं नपन् । 

अभ्यर्च्य वेष्णवे पीठे जपेदक्षरटक्षकम् ॥ ७ ॥ 

तर्पयेत्तदशांडोन पयसा तदशरातः । 

जुहयाद्वोघृतेनैव भोजयेत्तदशांशतः ॥ ८ ॥ 

ततः पुष्पाञ्जलि मूटमन्त्रेण विधिवचरत् । 

ततः सिद्धमलुर्भूत्वा जीवन्मुक्तो भवन्मुनिः ॥ ९ ॥ 

एकाक्षरादिमन्त्ाणा पुरथरग्णानियमवुमत्सया प्रच्छन्तीन्याह-- सनकाद्या 

इति । पथ्रच्छ्ुः- कि तत् ? श्रीराममन्राणामिति । पुरश्वरणनियमः केशः 

इयत्र-- निमिति ॥ {-{३ ॥ 

पहिक राममन्त्रिियोगनिषधः 

अणिमादिर्मजत्येनं यूनं वरवधूरिव । 

रेहिकेषु॒ च कार्येषु महापल्मु च मेदा ॥ १० ॥ 

नैव योज्यो राममन्त्रः केवट मोक्षमाधकः । 

एहिके दनूमत्स्मरणविधिः 

एेहिके समनुप्राप्ते मां म्मेदरामसेवक्रम् ॥ ? १ ॥ 

{भ 
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यो रामं मेस्मरेनित्यं भक्त्या मसुपरायणः | 

तस्याहमिष्टपंसिद्धये दीक्षितोऽस्मि मनीश्वराः ॥ १२ ॥ 

वाज्कितार्थं प्रदास्यामि भक्तानां राघवस्य वु । 

सर्वथा जागरूकोऽस्मि रामकरायधुरंघरः ॥ १६ ॥ 

क 

इति चतुथोऽध्यायः 

पञ्चमाऽ्ध्यायः 

रामषडक्षरख मन्त्रराजत्वम् 

सनक्रा्या मुनयो हनूमन्तं पपरच्छुः--श्रीराममन्ताथमनुनरृहीति ॥ 

हनूमान् होवाच-- 

सर्वेषु राममन्त्रेषु मन्त्रराजः षडक्षरः । 

एकधा द्विविधा अरवा चतुधा पञ्चधा तथा ॥ १ ॥ 

पटमप्तपाऽष्टधा चैव वहुषाऽयं व्यवस्थितः । 

षडक्षरस्य माहात्म्यं शिवा जानाति तत्वतः ॥ २ ॥ 

श्रीराममन्वराजत्य सम्यगर्थोऽयमुच्यते | 

"नारायणाष्टाक्षरे च रिवपञ्चाश्चरे तथा ॥ ३ ॥ 

सार्थक्राणद्रयं रामो रमन्ते यत्र योगिनः ॥ 

¦ नारायणेखादि शोकः (अ १, अ २, क) कोरु नोपलभ्यते, 
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मन्त्राथबुमुत्सया मुनयः प्रच्छन्तीयाह-- सनकाद्या इति । पप्रच्छ्रुः-- 

कि तत् ! श्रीयामेति । तत्प्रश्चात्तरं हनूमान् होवाच । किमियत्र--व्रूना 

राममन्तराणां मध्ये षडक्षरस्य मन्त्रगाजत्वं तारकत्वात् ; ताराद्िवहुवी नयागतो 

हत्वं चिन्मात्रगाचरत्वं चाह्-- सर्वेष्विति ॥ { ॥ पचचारद्रणतदिकरतियागतो 

टरत्वं तदथरूपेण व्रह्ममात्रता चोपपद्यते इति ॥ २-६ ॥ 

रामवीजार्थः 

४ क नु ¢ 

रकारो वहिवचनः प्रकाशः पयव्स्यति ॥ ४ ॥ 

मचधिदानन्दशूपोऽस्य परमात्माथं उच्यत । 

व्य॒ञ्चनं निपकं ब्रह्य प्राणो मायेति च खरः ॥ ‰ ॥ 

त्यद्चनैः खरमयोगं विद्धि तत्प्राणयोजनम् । 

रफ ज्योतिर्मय तम्मात् क्रुतमाकारयोजनम् ॥ $ ॥ 

मकारोऽभ्युदयार्थत्वात् म मायेति च कीत्य॑त । 

"सोऽयं वीजं चक्रं यसत् ममायं त्रम चोच्यत ॥ ७ ॥ 

मविन्दुः मोऽपि पुरषः रिवमूरयन्दुरूपताय । 

ज्योतिस्तस्य शिखारूपं नादः सप्रकरृतिमतः ॥ ८ ॥ 

्रकरतिः पुरूषश्चोभो ममायाद्र्णः मरतो | 

बिन्दुनादात्मक वीजं वह्िमोमकलाऽज्मकम् ॥ ९ ॥ 

अग्चीषोमात्मकं रूपे रामतरीने प्रतिष्ठितम् । 

यथेव वरबीजम्यः प्राक्रतश्च महान् दरुमः ॥ ; ° ॥ 

तथेव रामबरीजम्थं जगदतच्चराचरम् । 

' सोऽहं --उ. 
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बीजोक्तमुभयार्थत्वं रामनामनि द्द्यते ॥ ११ ॥ 

बीजं मायाविनिमक्तं परं बह्येति कीर्त्यत । 

तत्रादौ म्ववीजार्थमाह रकार इनि । रेति व्यञ्नं वद्धिवचनं, वह्विगत- 
हेयांसापराये वहिः चिद्रहित्वेन प्रकारमात्र पर्यवस्यति ॥ ४ ॥ अस्याधस्तु 
सच्चिदानन्दमात्रः परमात्मेयथः । व्यञ्जनस्य निर्विदोषत्वं तत्र स्वगविरोषयोगतः 
सविदोषत्वं चाह --ज्य नमिति ॥ ९ ॥ एतेन किं कृतं स्यादित आह-- 
रफ इति ॥ ६ ॥ तत्र चिन्दुयोजनं अम्युदयार्थमिलाह-- मकार इति । 
समायशन्दाथमाह-- सोऽयमिति ॥ ७ ॥ चिन्दुनादयोगतो जगत्कारणतामेती- 
सयाह-- सविन्दुरिति । धा चिन्दुना मनसा सह वतत इति सचिन्दुः सोऽपि 
पुरुषो जीवः समष्टिविन्द्रधिकरणदिवसूरयेन्दुरूपवान् भवति । परकृतिस्ठशूपं 
तु तस्य पुरषम्य ज्योतिः प्रका एव शिखास्बरूपं “ तुरीयं मूत्र संस्थितं 
इति श्रुतः । मृखादिप्रकरला सह वतत इति सप्रकृतिः नादोपाधिकः पुरषो 
मतः ॥ ८ ॥ प्रं प्रकृतिपुरुषौ समायान् सविरोषात् ब्रह्मणः सकाशाद्रिकल्पितौ 
इति स्खतो ॥ ९ ॥ एर प्रकृतिपुरुषकर्नाकटितं विश्वं रामवीजे प्रतिष्ठितं इत्र 
दृष्टान्तः वटर्वीजान्तगतवबक्षवत् रामव्रीजस्थं जगदियं; ॥ १० ॥ 
उपाधियोगतः सविरोषत्यं वस्तुता नि्विराषत्वं च स्यादित आह-- 
वीजोक्तमिति ॥ ११ ॥ 

द्रधक्षराथः 

मुक्तिदं साधकानां च मकारा सक्तिदो मतः ॥ १२ ॥; 

माषूपत्वादतो रामो भक्तिमुक्तिफलप्रदः । 

आद्यो रा तत्पदार्थः प्यान्मकरारस्त्वपदार्थवान् ॥ १३ ॥ 

तयोः मंयोजनमपतीत्ययं तत्त्वविदो विदुः । 
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एकाक्षरमन्त्राथमुक्त्वा व्रवक्षराथमाह- मुक्तिदिमिति ॥ १२ ॥ गफ 
मकारयोः कामाकामधियां सुक्तिस॒क्तिप्रदत्वं युज्यते इयथः | रामनाश्ना मक्तिहैनुत्वं 
कथमियत्र प्रसगमिनन्रह्मवाच्कत्वात् तत् युज्यत इयाह-- आद्य इति ॥ १३ ॥ 
गमाक्षराख्यतक्वंपदगतवाच्याथकलनाऽपवादाधिकरणप्रयगमिन्रह्मणः घाङ्ञादि- 

दष्िप्रसक्तथ्रयक्यरविमागेक्यकटनाऽसंमवसम्यज्ज्ञानतो निप्प्रतियागिकनह्यमात्रतया 
क्षितत्वात् रामपदार्थो ब्रह्मवेयथः, “गमः सत्यं पर व्रह्म गमात् किचि 

विद्यते ?” इति स्मृतेः ॥ 

१ । 
४. ५ 

उक्षराथः 

नमस्त्वमर्थो विज्ञेयो गमस्तत्पदस॒च्यत ॥ १४ ॥ 

अमीव्य्थ चतुर्थी स्यादेवं मन्त्रेष॒ योजयेत् । 

षटक्षराथप्रकटनव्याजेन त्रयक्षगदिस्वमन्तराधमाह--नम इति ॥ १४॥ 
तरयक्षरादिमन्तजातं त्रेधा विभज्य “८ त्वमसि ` इति महावाक्या्थयोजनं 
कर्तव्यमिलयधः ॥ 

र{ममन्त्रेमादात्म्यम् 

ततत्वमस्यादिवक्यं तु केवर मुक्तिदं यतः ॥ १९॥ 

मुक्तिमुक्तिप्रदं चेतत्तस्मादप्यतिरिच्यते । 

मनुष्वतेषु स्वेषामधिकारोऽम्ति दहिनाम् ॥ १ ॥ 

मुमुक्षूणां विरक्तानां तथा चाश्रमवासिनाम् । 

प्रणवत्वात् मदा ध्येयो यतीनां च विदोषतः ॥ 

राममन्त्रार्थविन्ञानी जीवन्मुक्तो न सराय: ॥ १७ ॥ 

८४ तत्वमसि ?› हइल्यादिमहावाक्यपिक्षया अस्य॒ सर्वत्कृषटत्वमाह-- 

तदिति ॥ ४५ ॥ प्राणिमात्रस्य सप्तकोरिमहामन्त(त्व )धिकरृतन्वेऽपि यतिभिरसे- 

वितत्वात् राममन्तस्य तु प्रणवखरूपत्वेन तरपि प्राह्यमित्याह- - मनुष्विति ॥१६॥ 

मन्त्रा्थज्नानफलट्माह--राममन्त्रार्थेति ॥ १७ ॥ 
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विद्याऽध्ययनफलटम् 

य इमामृपनिषदमधीत माऽथिपूतो भवति । प वायुपूतो 
भवति । सुरापानात् पूतो मवति । सखर्णस्तयात् पूतो मवति । 
ब्रह्महत्यान् पूतो मवति । स राममन्त्राणां कृतपुरश्वरणो रामचन्द्रो 
भवति ॥ १८ ॥ 

तदेतदचाऽम्युक्तम्-- 

सदा रामोऽहमम्मीति तत्वतः प्रवदन्ति ये | 
नत संप्तारिणो नूनं राम एव न संहायः ॥ 
ॐ मल्यमित्युपनिषत् ॥ १९ ॥ 

उपनिपत्पारायणफलमाह--य इति ॥ १८ ॥ यदुक्तं तदतः चा मन्त्रेणा- 
पयुक्तं भवतीलयाह---नदेतदचाऽय्युक्तमिति । प्रथमाध्यषयादौ "“राम एव पः 
स " इति मन्त्रेण यः परमात्मा निष्प्रतियोगिकखमात्रतया अवरिष्यते तच्तवत 

सोऽयं रामोऽहमस्मीति ये सदा अनुभूय यथोक्ताधिकारिम्यः प्रवदन्ति ते राम 
एव भवन्तीयत्न न हि सशयोऽस्ति । ॐ सयमियत्न ““श्रीमो ह्य तारकं 2" 
इत्युक्तत्वात् । इत्युप्रानषच्छन्दा रामरहस्योपनिषत्समाघ्यथः ॥ १९ ॥ 

इति पञ्चमोऽध्यायः 

्रीवासुदे वन्द्ररिष्यापरनिषद्रह्ययोगिना । 
गमरहस्यापनिषह््ाख्यानं छिखितं स्फुटम् ॥ 
रामरहस्योपनिषश्चाख्यानग्रन्थविस्तरः । 
भष्टारीयधिकेनाव्चद्विरतं परिकीर्तितः ॥ 

उति श्रीमदीश्ञायष्रोत्तरशतोपनिषस्छाखधरिवरणे चतुष्पञ्चाश्त्सङ्था परक 
श्रारामरहस्योपनिषद्विवरणं नपूण॑म् 



अ 0 
व सखद्वाषानक 

आप्यायन्तु-इति शान्तः 

उष्वेपुण्ड्व्रिधिजिज्ञासा 

ॐ नमस्कृत्य भगवान् नारदः मर्वेश्वरं वासुदेवं पप्रच्छ-- 

अधीहि भगवतनध्नपुण्डूविषि द्रज्यमन्वस्थानादिमहितं म ब्रूहीति ॥ » ॥ 

यत् सवह्दयागारं यत्र मर्वे प्रतिष्ितम | 
वस्तुता यन्निराधारं वासुदेवपदं मज ॥ 

इह खट साम्बेदप्रविभक्तेयं वामुदेवापनिपत् उध्वपुण्ड्माहात्म्यप्रकटनन्यम्रा 

वैष्णवपदपर्थवसना विजयते । अस्याः खल्पम्रन्धतो विवरणमारम्यते । 
नारदभगवत्प्रश्चप्रतितरचनकपेयमाख्पायिका विद्यास्तुयधा । आख्यायिकामवतार- 

यति-- ओमिति ॥ † ॥ 

गोपीचन्दनस्वरूपम् 

ते होवाच भगवान् वासुदेवः--वैकरण्ठम्धानादुत्पन्नं मम 

प्रीतिकरं मद्धकतैत्रह्यादिमि्ासिं विष्णुचन्दनं ममाङ्के प्रतिदिनमाच्पि 
ष | = ० _ & + ^ 

गोपीभिः प्रक्षाटनाद्रोपीचन्दनमाख्यातं मदङ्गटेपनं पुण्यं चक्रतीथा- 

१नत्ःस्थितं चक्रममायुक्तं पीतवर्णं मृक्तिमाधनं भवति ॥ ~ ॥ 

। न्त॒रसि | प्त ६0 ¶ 
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ओद्काराथं वासुदेवं प्रणिपयय उर््वपुण्डूविधानमतेष्वमनुब्रूहीति नारदेन 
पृष्टः तं होवाच भगवान् वासुदेवः । उष्वेपुण्डूद्रव्येयत्तामाह- -वैकुण्ठेति | 
मेरध्यश्चङ्गारङ्कागव्ण्ठस्थानादुत्पन्ने विष्यवाहूढादनदिव्यचन्दनवनस्य वैकु 
ण्ठप्रमवत्वात् मम विष्णोः प्रीतिकरं मदिच्छातो वेक्ुण्ठादागतं ततो ममाङ्के 
प्रतिदिनमारिप्नं अहरहः गोपीभिः प्रक्षाक्नादेव गोपीचन्दनमिति सर्वत्र 
विख्यातं भवतीन्यथः । तस्य मुक्तिसाधनत्वमाह-- मदङ्गेति । ख्मजनहेतोः 
चतरो ण निमितत्वात् चक्रतीर्थं भगवदडगात् तदन्तः प्रविदय स्थितं चक्रयोगतः 
चक्रसमायुक्तं, मगवदाततेः इदमेव मुख्यसाधनमियर्धः ॥ २ ॥ 

गोपीवन्दनोद्धारधारणयोविधानम् 

भथ गोपीचन्दन नमस्करत्योद्धत्य-- 
गोपीचन्दन पाप्च विष्णुदेहममुद्धव । 
चक्राङ्कित नमस्तुभ्यं धारणान्मुक्तिदो भव ॥ ३ ॥ 
इमं मे गङ्ग इति जदमादाय क्िष्णोर्युकमिति मर्दयेत् | 

अतो देवा अवन्तु न इत्येतैर्मनत्ररवि्णुगायत्या केशवादिनामरभिर्वा 
धारयेत् ॥ ४ ॥ 

चक्रतीधतो गोपीचन्डनाद्वारप्रकारमाह --अथेति ॥ २॥ एवं गोपीचन्दनं 
यथेष्ठं गृहीत्वा देवतागृहे संस्थाप्य किचित् गृहीत्वा इमं मे गङ्ख इति । 
ˆ^ नारायणाय विद्महे वामुदेवाय धीमहि | तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ?‡ इति 
विष्णुगायत्र्या केडवादिनामभिर्वा धाग्येन् ॥ ४ ॥ 

ब्रह्मचार्यादीनां धारणाप्रकारः 

बरह्मचारी वानप्रस्थो वा चलाटह्दयक्रण्डवाहूमूटेषु वेष्णव- 
गायच्या करष्णादिनामभिर्वा धारयेत् | 
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इति त्रिवारममिमन्त्य-- 

राङ्धचक्रगदापाण द्वारकानिट्याच्युत | 

गोविन्द् पृण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम् ॥ 

इति ध्यात्वा गृहल्थो ययाटादद्राद्श्थलेष्वनामिकराङ्कल्या वेष्णव- 
गायत्र्या केशवादिनाममि्वा धारयेन् ॥ ‰ ॥ 

ब्रह्मचारी गृहम्यो वा लनारह्दयक्रण्ठवाहुमूलेषुतैव्णत्रगायत्या 

कृष्णादिनाममिवा धारयेत् ॥ ६ ॥ 

यतिस्तजन्या रिरोख्टाग्ह्दयेषु प्रणवेनैव धारयेन् ॥ ७ ॥ # 

ब्रयादीना घारणाप्रकारमाह-- त्रह्मचारीति | ̂“ अङ्खचक्र ˆ उति मन्त्र, 

इति च्रिवारममिमन्त्य ॥ ५-७ ॥ 

तरिपुण्डस्य त्रिमुर्त्यादिरूपत्वम् 

ब्रह्मादयश्चयो मूनंयप्तिछठो व्याह्यनश्रीणि छन्दां मि त्रयाय 

इति ज्योतिष्मन्तत्रयः काटार्ति्रोजस्थास्रय आत्मानः पुण्डाच्रय 

उर्ध्वा अकार उकार मक्रार एत प्रणवमयोध्वपृण्ड"न्तदात्मा 

सदेतदोमिति ॥ ८ ॥ 

= जंक्व्-मह'रायसम्पादित-मुम्वेसुद्धितक्रोशस्थः एनत्प्रकरणपःठ- स्मीचीननग भाति, 

स च पाठक्रम एवं वर्त॑त-- 

०° गोपीचन्दनपापन्च 2. . . उति प्रार्थयन् “इमं स... त्रिप्णुगःयन्या च 

तरिवारममिमन्त्य, “ शङ्खचक्रगदापाणे 2 . . , उति मां ध्यात्वा, गृहस्था च्छ्टदि 

धारयेत् । ब्रह्मचारी वानप्रस्थो वा लला . ., धारयत् । यतिः तजन्यः . . - धःरयन ॥ 

' ^‹ तानेकधा समभवत् ` उद्यधिकः-- मु. उ. 

48 
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ऊषध्वपुणट्स्य त्रिमूतिन्याहतिच्छन्दोऽभ्निप्रणवादिरूपत्वं चाह--त्रह्मादय 
इति । तरयः आत्मानः आत्मा अन्तरात्मा परमात्मा चेति | विराटसूत्र- 
वीजात्मानो ज्योतिष्मन्तः ॥ ८ ॥ 

उद्ुपुण्ड्स्य प्रणवाधिकारिणैव धार्यत्वम् 

उ्वे'सुत्रयत इर्यो काराधिक्रारी तसमादुरध्वपुण्डं धारयेत् ॥ ९ ॥ 

ऊध्वपुण्डस्य प्रणवत्वेन प्रणवाधिकारिणैव एतद्रार्यमियाह--ऊध्वमिति । 
यस्मात् उभ्वे उन्नयते ॥ ९ ॥ 

तस्य परमहंसेनापि धार्यत्वम् 

परमहसो वटे प्रणवेनेकरमूर्पुण्डं वा धारयेत् ॥ १० ॥ 
अवध्रूतेनापि एतद्वाथमियाह--परमहंस इति ॥ १० ॥ 

वास॒देवध्यानप्रकारः 

तत्तवग्रदीपप्रकारो स्वात्मानं पश्यन् योगी मत्सायुज्यमवाप्रोति ॥ 
अथ वा न्यक्तहदयः पुण्ड्मध्ये वा हृदयकमलमध्ये वा ॥ १२॥ 
तम्य मध्ये वह्धिरिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता | 
नीटतोयदमध्यस्था विदुद्धेखेव भाखरा । 
नीवारशूकवत्तन्वी परमात्मा व्यवस्थितः ॥ इति ॥ १३ ॥ 
अतः पृष्ड्स्थं हृदयपुण्डरीकेषु तमभ्यतेत् | 
क्रमादवं स्वमात्मानं भावयेन्मां परं हरिम् ॥ १४ ॥ 

एकाग्रमनसा यो मां ध्यायत हरिमव्ययम् । 

हृत्पङ्कजे च खात्मानं म मुक्तो नात्र मंहायः ॥ १९ ॥ 
' ऊष्वंसुनाय--अ >. अर्व्वमुत्रमय-- अ १, कर, 
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मद्रूपमद्वयं ब्रह्म आदिमध्यान्तवभितम् | 

स्वप्रम मचिदानन्दं क्त्या जानाति चाव्ययम् ॥ {६ ॥ 

प्रयगमदन मां परयता मद्वावापत्तिः स्यादियाह-- तन्वति । तच्- 

प्रदीपप्रकाशं परमात्मानं स्वात्मान प्रयच्ं पयन् योगी मत्सायुञ्यमवाप्रोति 

॥ ११ ॥ एवं द्र अञ्ञक्तस्य प्रकान्तरमाह् अथेति । न्यस्तहृदयः 
भगवति विन्यत्तह्दया वागी न्यस्तदययुण्डमध्य वा हृदयक्रमर्पमध्ये वा 
मां ध्यात्वा मत्सायुज्यमेतीति प्रूरयणान्ववः ॥ {६॥ हृदयकमटमध्य कन 
ख्पेग॒श्यातन्यः इवत आह- तस्येति । तस्य हृदधस्य मध्ये नूडाधारस्थ- 

बहविशिखा अगीया सुसूष्ष्मा ऊध्वं व्रह्मरन्प्रान्तं व्यवस्थिता नीटमेवमध्य- 
व्रिखसतितवि्ुद्धेखव नीवारभूरवत्तन्वी भागकर स्फुरति तस्याः शिखायाः 
मध्य॒तताञपि सूह््नतथा परमात्मा वातुद्वा व्यवस्थितः । इतिशब्दः 

मन््रसमाघ्यथः ॥ १३ ॥ यताऽयं सवप्रयद्रू अतः कारणात् तं सवप्रागि- 
हृदयपुण्डरीकषु प्रयणमदेन सन्तं अभ्यसत् अनुप्तन्धानं कुयात् ॥ १४ ॥ 
ज्ञानफखमाह--एकराप्रेति । खातिरिक्तास्तिताभ्रम हरतीति हरिम् ॥ {५ ॥ 

खप्रापकक्ञानोपायमाह--मद्रूपमिति । सवानन्यमक््या जानातीति ज्ञानमुदेति, 

ज्ञानसमकारं मुक्ता भवति, तस्मात् तव्रह्मन्ञानं प्रति भक्तिः अन्तरङ्गसाधन- 

मियथंः ॥ १६ ॥ 

बामुदवस्य सवात्मत्वम् 

एको विष्णुरनेकेषु जङ्गमस्थावरषु च | 

अनुस्यूतो वमल्यात्मा भूतेष्वहमवस्थितः ॥ १५ ॥ 

तैलं तिरेषु काष्ठेषु वहिः क्षीर धृतं यथा । 

गन्धः पृष्यषु सूतेषु तथाऽऽत्माऽवम्िता हदम् ॥ ५८ ॥ 
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सवस्य सावात्म्ं प्रपचयति--एक्र इति ॥ १७ ॥ कि कुण्डवदश्जातमिव 
सवभूतेष तिप्ठस्तीसत आह--तंकभिपि । वटशरावायसङ्गतया व्यामवत् सर्व 
व्याप्य स्थिताऽस्मीयधः ॥ १८ ॥ 

वासुदवध्यानस्थानघु गा्पीचन्द्न्रारणम् 

व्ह्मरन्म शुवामध्य हृदय विद्रव हरम् । 
गापीचन्दनमाच्िप्य तत्र ध्यात्वाऽऽप्रयात् परम् ॥ १९ ॥ 
ऊध्वदण्डोध्परेताश्च ऊर्वपुण्डोध्वयोगवान् । 
ऊध्वं पद्मवाप्राति यतिरूध्वचतुष्कवान ॥ २० ॥ 
इत्यतन्निधितं ज्ञानं मद्क्त्या सिध्यति खयम् । 
नित्यमकराग्रमाक्तिः स्याद्रार्पचन्दनधारणात् ॥ २१ ॥ 

ह्ररुपटव्धिस्थानं ध्यानप्रकारं तत्फटं चाह -- ब्रह्मरन्ध्र इति ॥ १९ ॥ 
ऊश्वारम्बना यतिः उध्यरपदमवापोतीयाह--ङ्वति । खाविद्यापदतत्कार्या- 
गेपापवादाधिकरणं विश्वायपिकल्पान्तनूर्ध्य चेतन्यजातमाटम्बनदण्डो यस्य 
साऽयं ऊउध्वदण्डः सत चासावृध्ेरेताधच उध्वेदण्डोध्वेरेता जितेन्द्रियो बह 
विन्पुनिरियथः । ऊष्वपुण्डस्य प्रकतत्वात् उर्ध्वं पुण्ड गोपीचन्दनं यस्य 
साऽय उष्वपुण्टरः स चासाव रह्म उस्वाधःपरिच्छेदविरकमिति येन युज्यते 
सम्यग्बाधेन साञ्यमूघ्चयागा यत्य साज्यं उथध्वेपुण्ड्योभ्वेयोगवान् । एवं 
पूर्वाक्तोध्वेचतुप्कवान् यतिः निष्परतिवोगिकार्ध्यं ब्रह्म खमात्रधिया पद्यत इति 
पदमवाप्नोति तन्मात्रमवशिष्यते इयः ॥ २० ॥ इत्थंभूतं ज्ञानं तद्वेतुभक्तिर्ना 
कनापायेन सिध्यतीयत आह -- इतीति ॥ २१ ॥ 

गो परीचन्दनभस्मनोर्धारणविधिः 
भ 

ब्राह्मणानां तु सर्वेषां वेदिकानामरुत्तमम् । 
गापीचन्द्नवारिभ्यामूर्घ्मपुण्डुं िधीयत ॥ २९ ॥ 
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यो गोपीचन्दनामाव तु्प्ीमूढमृत्तिकराम् । 

्ुषारयन्नित्यमपराक्षात्मसिद्धये ॥ २३ ॥ 

अतिरात्राधिदहाचमसाऽभनपितमिरदेविष्णुद्धीणिपदति मन्त्र 

्रैष्णवगायत्या प्रणवनादधूलनं इयात् ॥ ९४ ॥ 
एवं विधिना गौपीचन्दनं च धारयत् ॥ २९ ॥ 

एतस्य वेदोक्तत्वन अयं प्रन्थाः वद्वि: सवनीयः इति निगमयति- 

ब्राह्मणानामिति ॥ २ ॥ अलाभे रिं कतव्य ! इयत आह--य इति ॥ ५६॥ 

८ धिवू भस्मरहितं फां ' इति श्रुतिविराधः स्यात् इयारशङ्कय गापीचन्दन- 

रुतिप्रामाण्यता गोपीचन्दनं मस्मश्रुतिप्रामाण्यता गोपीचन्दनापरि भस्माद्ूदखनं 

करायमियाह-- अतिरात्रेति। “` अभेमस्माञसि। अधिरिति भस्म '' इयादिमन्त्रेण | 

अनन श्रुतिद्वयविरोधः परिहत; स्यादिः ॥ २४-२९ ॥ 

विय्याफलम् 

यस्त्वधीत वा सर स्वपातकम्यः पूता मवति पापबुद्धिस्तस्य 

न जायते स सर्वेषु तीर्थेषु स्लाता भवति म पवय्ञेयाजितो भवति 

स॒ सैरः पूल्यो भवति श्रीमन्नारायणे मय्यचन्चटा भक्तिश्च भवति 

म॒ सम्यग् ज्ञानं च छञ्ध्वा तिप्णुपरायुज्यमवाप्नाति न च पुनरावतंत 

न च पुनरावतेते ॥ २६ ॥ 

इत्याह भगवान् वामुद्वः ॥ २७ ॥ 

एतद्वियाफलमाह- यस्त्विति! अथता विद्याऽभ्यासिनः पापासमवमाह-- 

पापवुद्धिरिति । मुख्यफं तु--स सम्यज्ज्ञानमिति । चष्णुसायुज्य कवर 

अवाप्नोति ॥ \६-२५७ ॥ 
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केवर।ध्ययनफलम् 

यस्त्वतद्वाऽधीत सोऽप्येवमेव भवतीत्यों सत्यमित्युपनिषत् ॥२८॥ 
कवटं यस्त्वधीते सोऽपि क्रमेण एमेव भवतीति । खाज्ञददाया 

यद्यत्साधनानुष्रानं अनुष्ठितं तत्तदसत्यं तस्य खवावि्याकायतया कारणतुल्यत्वात् , 
यत्तदसंभवप्रनोधसिद्ं ओदङ्कारार्थं वासुदेवतत््वं व्रहममात्रं तदैष सत्यं ^“ बरह्म 
मात्रमसन हि ̂ इति श्रुतः । इत्युपनिषच्छन्दा वासुदेवोपनिषत्पस्सिमात्यधः ॥ 

श्रीवासुदेवेन्द्रहष्यापनिषद्भद्ययागिना | 
श्रीवसुदेवापनिषद्रयाख्यानं लिखितं च्घु । 
श्रीवरामुदेवापनिष्याख्याग्रन्थस्त् सप्ततिः ॥ 

इति श्रीमदीशायष्रात्तरशतोपनिषच्छा ख विवरण पट्प्चाशषत्सङ्खधापूरकर 
वासुदवोपनिषद्विवरणं मधर्णम 



ह यवचन पत् 
भद्रे कर्णेमिः--इति शान्तिः 

हयग्रीवमन्त्रमहिमा 

नारदो ब्रह्माणपसमेत्योवाच--अधीहि भगवन् ब्रह्मविदा 

वरिष्ठां ययाऽचिरात् सर्वपापं व्यपोह्य तरह्यविर्या चरध्वैश्वयंवान् 

भवति ॥ १ ॥ 

ह्णोवाच_ _हयभ्रीकैवत्यान् मन्तान् यो वेद् स श्रुतिमरतीति 

हास्पुराणानि वेद स मवश्वयंवान् मवति ॥ \ ॥ 

गवाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् । 

सोऽयं हयास्यो भगवान् हि मे मातु सवेद्॥ 

इह॒ खलु अथर्वणवेदप्रविभक्तेय हयम्रीवोपनिषत् खविघाप्रकटनन्यम्रा 

्रह्मात्रपयैवसन्ना विजंमते । अस्याः संक्षेपतो विवरणमारम्यते । नारद्र्न 

प्रश्चप्रतिवचनशूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुयर्था । आख्यायिकामवतास्यति-- 

नारद इति । कि स उवाचेयत्र--अधीदीति । ब्रक्षविदयां बरिष्ठ निर्विरोषव्रह्मणि 

पर्यवसन्ना, यया सविरदोषव्रह्मवि्यया सूर्म स्वपापपुण्यविमुक्तो भूत्वाऽथ 

म्वातिरिक्तासभवसिद्ध तरह निप्रतियोगिकलछमात्रमिति निर्विरोषनब्रह्मविद्यां रष्वा 

ववातिरिततं खवावरोषतया ग्रसितुं य शट सोऽयं ईश्वरः तस्सम्बन्धिन्यजइक्रिया 
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्ञनेच्छारगकयात्मकं ज्ञानविज्ञानसम्यज्ज्ञानन्प एेश्वयं नद्रान् भवति तामे 
अधीर्हति ॥ १ ॥ नारदेनेव प्रष्ठा भगवान् ब्रह्मोवाच | किमिति ? वक्ष्यमाण 
विद्याफटं प्रक्रटयति--हयभ्रीवेति ॥ ६ ॥ 

हयग्रीव मन््रत्रयम् 

त एते मन्ताः-- 

विश्चोत्तीर्णखकूपाय चिन्मयानन्दरूपिणे । 

तुभ्यं नमो हयग्रीव विद्याराजाय विष्णवे स्वाहा म्वाहा नमः ॥ ३॥ 

ऋग्यजुःसामरूपाय वेदाहरणकरमंणे | 

प्रणवोद्रीथत्पुषे महाश्वशिरतसे नमः खाहा खाहम नमः ॥ ४ ॥ 

उद्धीथ प्रणवोदरीथ मतवंवागीश्चरेश्वर | 

मवैवेदमयाचिन्त्य मर्व बधय बोधय सवाहा स्वाहा नमः ॥ ९ ॥ 

ते कीदशाः उयत्र --त एते मनच्रा इति ॥ २-५ ॥ 

मन््रत्रयस्य ऋष्यादिध्यानान्तम् 

र्या त्रिरविपतवितृभागेवा क्षयः । गायत्री तरिष्वुष्टपन्दांसि। 
श्रीमान् हयग्रीवः परमात्मा देवतेति । पहृौमिति बीजम् । 
सोऽहमिति शक्तिः । हद्ूमिति कीचकम् । मोगमोक्षयोर्विनियोगः । 
अकारोकरारमकरारेरद्धन्याम । ध्वानम्-- 

राङ्कव क्रमहामृद्रापुस्तकाद्चं चतु मनम् । 

प॑पूणचन्द्रसंकारो हयग्रीवमपासहे ॥ ; ॥ 

` अस्यामुपनिषदि सवत्र एतद्वीजाक्षरस्थ ल कारस्थाने 'स"कार उपलभ्यते कषु- 
चित् कोरोषु। (अ,अ१,अ २, क) कोष तु र्कार एवोपलभ्यते, 
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मन्तत्रयस्य व्दष्यादयः उच्यन्ते-नरक्चेति । अकारोकारमकारेः 
्विरव्ततेः अङ्गन्यासः ॥ ६ ॥ 

हयग्रीवतुरीयमनुः 

ॐ श्रीमिति द्व अक्षरे । हगोमित्येकाक्षरम् | ॐ नमो 
मगवत इति सप्ताक्षराणि । हयग्रीवायेति पञ्चाक्षराणि । विष्णव इति 

त्रीण्यक्षराणि । मह्यं मेषां प्रज्ञामिति षडक्षराणि । प्रयच्छ सखाहेति 

पञ्चाक्षराणि । हयग्रीवस्य तुरीयो भवति ॥ ७ ॥ 

हयम्रीवतुरीयमन्त्रमुद्धरति--ॐ श्रीमिति | ॐ श्री हरौ ॐ नमो 

भगवते हयग्रीवाय त्रिष्णे महयं मेधां परत प्रपच्छ खहेति एकोनत्रिशदक्षरोऽयं 

मनुः ॥ ७ ॥ 
हयर््रवपश्चममनुः 

ॐ श्रीमिति द्व अकषर । हलोमित्येकाक्षरम् । रेमेमेमिति 

जरीण्यक्षराणि । रीं क्ीमिति दे अक्षरे । मोः सौरिति द्व अक्षरे । 

ही मित्येकाक्षरम् । ॐ नमो मगवत इति सप्ताक्षराणि । हथग्रीवायेति 

पश्चाक्चराणि । मह्यं मघां प्रज्ञामिति षडक्षराणि । प्रयच्छ म्वाहेति 

पञ्चाक्षराणि । पश्चमो मनुमवति ॥ ८ ॥ 

हयप्रीवप्ममनुमुद्रति--ॐ श्रीमिति । अथर्ध्ीहर्लौ र् 

सौः सौः हवी ॐ नमो मगवते हयग्रीवाय महयं मेधां जञ प्रयच्छ स्वाहेति 

चतुच्रिरादक्षरोऽयं मनुः ॥ ८ ॥ 

हयग्रीवेकाक्षरमनुः 

हयग्रीवेकाक्षरेण बह्यविद्यं प्रव््यामि । त्मा महेश्वराय 

महेश्वरः संकर्षणाय प्ंकरषणो नारदाय नारदो व्यासाय न्यासो 

49 
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लोकेभ्यः प्रायच्छदिति हकारो च्कारोम॒कारों जयमेकस्वरूपं भवति । 
हट बीजाक्षर मवति । बीनाक्षरेण हद्ौरुपेण तञ्नापकानां 
संपत्सारशवतौ भवतः । तत्खरूपज्ञानां वैदेही शक्तिश्च भवति । 
दिक्िपाटानां राज्ञं नागानां किन्नराणामथिपतिर्भवति । हयग्री- 
वेकाक्षरनपश्ीाज्ञया सूर्यादयः खतः खखकर्मणि प्रवर्तन्ते । सर्वेषं 
बीजानां हयग्रीवेकाक्षरबीनमनुत्तमं मन्तराजात्मकं भवति । हले 

हयग्रीवस्वरूपो मवति ॥ ९॥ 

षष्टमेकाक्षरं मनुं त्रह्मादिपरपराप्रकृत्तं मन्तरराजत्वेन सर्वार्धसाववं 
तदथानुसंधायिनां विकठेवरकैवल्यप्रदमिति स्तौति--हयीवेति | वक्ष्यमाण- 
विद्यायाः आचायपारंपयक्रममाह--व्रह्येति । हयम्रीविकाक्षरीवियायाः प्रणवमहा- 
वाक्यानुकरणतामाह--हकारोभिति । चर्यं मवति ॥ 

हकारः परमेशः स्यात्तत्पदं चेति निशितम् | 
सख कारः खेचरी प्रोक्तः त्वंपदं चेति निशितम् ॥ 

इति श्रुयनुरोधेन हकारस्तत्पदाथः;, स[छ]कारः त्वंपदार्थः, उकारस्तु 
तत्त्वंपदा्थगतवाच्याथयागपूर्वकं तक्वंपद्क्ष्ययोः परचित्प्रयकिचतोः एक्यानु- 
वाद्यसिपदाथ भवति । हकारादिव्णत्रयोपरि श्रूयमाणः ओङ्कारः तुरीयोङ्काराम- 
विद्योततुयतुरीयार्थो भवति । एतत्तयं मिचरित्वा एकखरूपं भवति । तदेव 
विवृणोति--दखोमिति । हरछोरूपेण प्रयगमिनपरमात्ममावेन तज्नापकानां 
पारमेश्वयभावापन्नतया संपत्सारस्वतौ भवतः संपदीश्वरत्वं सारस्वतं निविरोष- 
रदमविद्यारूपम् । सम्यज्ज्ञानसंपत्सारण्वते मवत इति वक्तव्ये संपत्सारखताविति 
छिङ्गव्यययः | पतस्वातिरिक्तकटनाऽप्रहवसिद्भनिष्परतियोगिकत्रह्ममात्रमवरिष्यते 
तत्स्वरूपज्ञानां बेदेही सुक्तिश्च भवति । ग्रदि सविोषतया मन्त्रार्थं जानाति 
तदा इन्द्रादिदिक्पाखानां अधिपतिर्भैवति सर्वेश्रगो भवतीलय्थः । अस्य 
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मन्त्रिण ईशवरत्वेन सू्ादिभयहेतुत्वमाह हयग्रीवेति, ““ मीषाऽस्माद्वात : 

पवते 2 इलयादि श्रुतेः । यतः एवं प्रमाववान् हयप्रीवैकाक्षर्मनुः अत एव 

सर्वेषामिति । वीजाथस्त॒ हयग्रीवस्वरूपो भवति ॥ ९ ॥ 

वागादिसिद्धिकरः प्रयोगः 

अमृतं कुरु कुर खाद । तजापकानां वाक्सिद्धिः श्रीमिद्धि- 

रष्ठाङ्कयोगमिद्धिश्च भवति ॥ १० ॥ 

हयम्र्िकाक्षरोपासकं अगतं र् करं स्वाहा । इतश्च तज्ापकाना- 

मिति ॥ १०॥ 

सप्तदशाक्षरभनुः 

हय सकलसाम्राज्येन सिद्धि कुरु र स्वाहा ॥ ११ ॥ 

अपरः सप्तदथाक्षताऽयं मन्त्रः दखोमिति ॥ {१ ॥ 

मन्रज्नानफलम् 

तानेतान् मन्तान् यो वद् अपवित्रः पवित्रो भवति । 

अब्रह्मचारी सुव्रह्यचारी भवति । अगम्यागमनात् पूता भवति । 

पतितसमाषणात् पूतो भवति | ् रह्महत्यादिपातंके भुक्तो भवति । गृहं 

गृहपतिरिव देही देहान्ते परमात्मानं प्रविराति ॥ १२॥ 

विश्वोत्तर्णतिमन्वज्ञाना फठमाह--तानेतानिति । मन्त्रा्ज्ञानमुख्यफन- 

माह--गृहमिति ॥ {२ ॥ 

हयग्रीवमनच्राणां महावाक्यार्थप्रनिपाद्कत्वम 

प्रज्ञानं ब्रह्य । अहं ब्रह्मास्मि । तत्तमसि । अयमात्मा ब्रह्मेति 

महावक्येः प्रतिपादितमर्थं त एते मन्ताः प्रतिपादयन्ति ॥ १६ ॥ 
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विश्वोत्तीर्णेयादिमन््राणा महावाक्यसमन्वयाथं महावाक्यास्याह-- प्रज्ञान- 
मिति । महावाक्ये: प्रयक्परचितोरफकत्वं प्रतिपादितम् । सप्तकोटिमहामन्त्राणां 
महावाक्याथत्वे मानमियं श्रुतिः-- 

नमस्त्वमर्थो विज्ञेया रामस्तत्पदरमुच्यते । 
असीयर्थं चतुधीं स्यादेवं मन्त्रेषु योजयेत् ॥ 

इति ॥ १३ ॥ 
स्वरब्यज्जनभेदन मच्रस्य द्विविधत्वम् 

प्वरव्यञ्जनमेदन द्विषायते ॥ १४ ॥ 

मन्त्रसमुदायस्तु स्वरव्य जनमेदन द्विधायते | स्वरः प्रकृत्यंदाः, व्यञ्चनं तु 
ब्रह्मादाः; “व्यज्ञनैः स्वरसंयागा विद्धि तल्प्राणयोजनं?: इति; ^“ वीजं 
मायाविनि्मुक्तं परं ब्रह्मेति कीत्यते 2 इति च श्रुतेः ॥ १४ ॥ 

अगुमन्त्राः 

अथानुमन््रान् जपति-- 

यद्वाग्वदन्त्यविचतनानि रष्व देवानां निषसाद मन्द्रा | 

चत उजं दुदुहे पयांसि कर स्विदम्याः परमं जगाम ॥ १९ ॥ 
गोरर गीमिम (~ (~. ४९ (^ (^ 1 

य सखिटानि तक्षत्येकपदी द्विपदी प्ता चतुष्पदी | 

अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहखाक्षरा परमे व्योमन् ॥ १६ ॥ 

ओष्ठापिधाना नकुली दन्तैः परिवृता पविः | 
सवस्य वाच ईशाना चार मामिह वादये | १७॥ 

म हावैरीरमृतिं बाधमाना प्वृहन्मिमाय जमदयिदत्ता | 
आ सूर्य॑स्य दुहिता ततान श्रवो देवध्वम्रतमनुर्याम् ॥ १८ ॥ 

1 ब्रह्म ~-अ १, अर. 
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मन्त्रानेवमुक्त्वा अथानुमन्त्रानाह--अथेति ॥ {९-१८ ॥ 

विद्ाफर्म् 

य मां बरह्मविद्यामकादहयां पठे द्धयग्रीवप्रभावेण महापुरुषा भवति। 

प जीवन्स॒क्तो भवति ॥ १९. ॥ 

एतद्टियाफटमाह--य इति । प्रमावेण प्रसादेन सः महापुरुषो 

भवति ॥ १९. ॥ 
विया प्रति प्रार्थना 

ॐ नमो ब्रह्मणे धारणं म अस्त्वनिराकरणं धारयिता भूयाप् 

कर्णयोः श्रतं मा च्योढ्वं ममासुष्यमोमित्युपनिषत् ॥ २० ॥ 

उक्तामिमां विधा प्रणवत्वेन प्राधयति-- ओमिति । ““ ओमित्ये तदक्षरमिदं 

सवम्" इति श्ुतिसिद्धं तुरीयं तु्यतुरीयं वा ब्रह्मोच्यते । हे ुर्यतुरीय ब्रह्मणे 

तुभ्यं नमोऽस्तु । त्वत्प्रसादतो मया देरिकमुखतो यद्यदधीतं तत्तन्मे हृदि 

धारणमस्तु । तदनिराकरणं अविस्मरणं यथा भवति तथा धारयिता भूयासम् | 

यच्छरेयःसाधनार्थं करणयोः कणभ्यिं श्रुतं मा च्यरोदरवं मा विस्मरणम्स्तु । 

करि च ममामुष्य आमुष्मिकं वियाफटं ओंकारातुयतुयतया अवस्थानरक्षणं 

वरिकठेवसकैवल्यमस्त॒ । इतिराव्दः प्राथनासमा्यथंः । उपनिषच्छन्दः 

हयग्रीवोपनिषत्समाघ्यशः ॥ २० ॥ 

्रावासुदेवेन्द्ररिष्योपनिषद्वद्ययोगिना । 

हयग्रीवोपनिषदो व्याख्यानं छिचितं स्फुटम् | 

्रकतोपनिषह्याख्या पञ्चपन्चारादीरिता ॥ 

दूति श्रीमदीक्ञायषरोत्तरशतो पनिषच्छासख्रविवरणे शतसङ्कथाप
ूरकं 

टयग्रबोपनिषद्विवरणं संपूण॑म् 

1 2) 
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